
 
 

 

 

 

ANAIS 
 

 

 

ANAIS DO 6º SIMPÓSIO DE INTEGRAÇÃO CIENTÍFICA 

E TECNOLÓGICA DO SUL CATARINENSE 

 

23 A 25 DE OUTUBRO DE 2017 

 

IFSC CÂMPUS CRICIÚMA 

 

ISSN: 2526-4044 

 

 

 

ISSN 2526-4044      p. 1



 
6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

 

 

 

 

 

 

 

  

S612a      Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense 
 (6: 2017 : Criciúma, SC) 

          Anais [recurso eletrônico] / 6. Simpósio de Integração Científica e  
              Tecnológica do Sul Catarinense, Sict-Sul. Criciúma: IFSC, 2017. 
  918p. 
 
                    Disponível em: 
        <http://criciuma.ifsc.edu.br/anais-sict-sul/> 
 

          1. Pesquisa. 2. Sict-Sul. 3. Inovação. I. Dominguini, Lucas. II. Título.                   

    

   ISSN: 2526-4044. 

 

 CDD  001.4  

ISSN 2526-4044      p. 2



 
6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul 

 

INSTITUIÇÕES ORGANIZADORAS 

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFSC), CÂMPUS CRICIÚMA; 

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE (IFC), CÂMPUS SANTA ROSA DO SUL; 

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFSC), CÂMPUS ARARANGUÁ; 

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE (IFC), CÂMPUS AVANÇADO SOMBRIO; 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC), CENTRO ARARANGUÁ; 

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE (IFSC), CÂMPUS TUBARÃO. 

  

COMISSÃO CENTRAL 

MICHELE ALDA ROSSO GUIZZO DE SOUZA – Presidente (IFSC, Câmpus Criciúma) 

CLAUS TRÖGER PICH (UFSC, Câmpus Araranguá) 

DAIANE HELOISA NUNES (IFC, Câmpus Santa Rosa do Sul) 

FELIPPE TOTA (IFSC, Câmpus Araranguá) 

LUCAS DOMINGUINI (IFSC, Câmpus Criciúma) 

LUCAS SPILLERE BARCHINSKI (IFC, Câmpus Sombrio) 

PIERRY TEZA (IFSC, Câmpus Tubarão) 

SAMUEL MODOLON (IFC, Câmpus Santa Rosa do Sul) 

 

COMISSÃO LOCAL 

ADILSON JAIR CARDOSO 

ANA CRISTINA DE CASTRO 

JOANA DUARTE CANDIDO 

ENDREO TRAMONTIN TORETI 

ERICA DE BONA ZISINIO 

FERNANDA BIZ FERREIRA 

JOAO PAULO NUNES MARTINS 

JULIANI PEREIRA BATISTA 

ISSN 2526-4044      p. 3



 
6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul 

 

KAROLINE DE VILLA MACHINSKI 

KASSIO DALPONTE DE BONA SARTOR 

LUCAS OLIVEIRA MESQUITA 

MARCOS LUIS GRAMS 

MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA CANDIDO 

ELEN GOMES PEREIRA 

CAMILLE MEZZARI GENEROSO 

JULIA PEREIRA MANENTI 

BEATRIZ ROCHA VIANA 

CAROLINI AGUIAR DA SILVA 

GABRIELI LORENSON 

JOAO VITOR TEIXEIRA 

LAYRINE GEREMIAS 

LETICIA FRATONI DO LIVRAMENTO 

MARISILVA DOS SANTOS 

SANDRA MARGARETE BASTIANELLO SCREMIN  

RODRIGO BATTISTI 

 

6º SIMPÓSIO DE INTEGRAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO SUL 

CATARINENSE (SICT-SUL) 

 

VII Seminário de Pesquisa, Extensão e Inovação – IFSC, Câmpus Criciúma (SEPEI) 

VIII Salão de Iniciação a Pesquisa e Extensão – IFC, Câmpus Sombrio/Santa Rosa do Sul 

(SIPEI) 

VII Semana de Ciência e Tecnologia – UFSC, Câmpus Araranguá 

VIII Salão de Iniciação à Pesquisa, Extensão e Inovação – IFC, Câmpus Sombrio (SIPE) 

VIII Salão de Iniciação à Pesquisa, Extensão e Inovação – IFC, Câmpus Santa Rosa 

(SIPE) 

I Seminário de Inovação e Tecnologia – IFSC, Câmpus Tubarão 

ISSN 2526-4044      p. 4



 
6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul 

 

EDITORIAL 

 

O Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense foi 

constituído pela primeira vez 2012, quando as Instituições Federais de Ensino do sul de 

Santa Catarina se reuniram e decidiram criar um espaço coletivo para divulgação e 

publicação dos conhecimentos e experiências inovadoras para a comunidade como um 

todo. O evento vem se constituindo cada vez mais forte e hoje desempenha um papel 

relevante, oportunizando aos alunos a publicação de artigos ou resumos científicos em 

um evento que consolida o trabalho desenvolvido em projetos de pesquisa, extensão, 

inovação e ensino. 

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. A quinta edição, realizada em 

2016, houve a proposição de 192 trabalhos (artigos completos, resumos ou minicursos) e 

156 foram apresentados no evento, sendo 84 resumos e 72 trabalhos completos.  

Em 2017 a sexta edição do evento foi organizado pelo Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, câmpus Criciúma, entre os dias 23 a 

25 de outubro de 2017, dentro da Semana Nacional de Tecnologia, tendo como tema “A 

Matemática está em tudo”. Teve como Instituições apoiadoras o IFSC Câmpus Araranguá 

e Tubarão, IFC Câmpus Santa Rosa do Sul e Sombrio e a UFSC Câmpus Araranguá. 

Foram 1116 inscritos, dos quais 846 como ouvintes. O evento recebeu 264 trabalhos, 

entre trabalhos completos e resumos. Foram aprovados 209, sendo 118 completos e 91 

resumos. 

Os Anais do 6º Sict-Sul apresentam os trabalhos apresentados no evento, por 

autores de diversas instituições, não somente das promotoras deste. É a consolidação de 

um grande trabalho desenvolvido por nossos alunos e docentes, mostrando o potencial 
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que há para produção científica, tecnológica e inovadora, além de retratar experiências 

exitosas na área do ensino e da extensão. 

 

Profa. Me. Michele Alda Rosso Guizzo de Souza 

Membro da organização do evento e Editora 

Criciúma, 18 de janeiro de 2018. 
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FABRICAÇÃO DE CERVEJA ARTESANAL

Rogério Gomes de Oliveira1

1Universidade Federal de Santa Catarina/Departamento de Energia e Sustenatbilidade/Centro de CIências, Tecnologia e
Saúde/rogerio.oliveira@ufsc.br 

Resumo

Este  minicurso  é  uma  versão  resumida  do  curso  de  fabricação  de  cerveja  oferecido  pelo

Laboratório  de Ciências Térmicas Aplicada (LABCITEA),  do Centro de Ciências,  Tecnologia  e

Saúde, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O minicurso trata dos processos para

fabricação de cerveja artesanal de forma caseira, e sobre os equipamentos necessários para esse

fim. Ele é dividido em 5 tópicos que englobam a definição e classificação da cerveja, a matéria

prima utilizada na fabricação da cerveja, as etapas da produção da cerveja, os equipamentos para

produção da cerveja, e os cálculos utilizados para controlar o processo de produção de cerveja.

No tópico de definição e classificação da cerveja  é apresentado a legislação brasileira  sobre

cerveja e outras formas nas quais a cerveja é classifica, como por exemplo, pelo Programa de

Certificação de Julgadores de Cerveja. Na sequencia, é tratado sobre as matérias primas para

produção de cerveja, onde descrevemos como a água, o malte, o lúpulo e a levedura influenciam

a  produção  de  cerveja.  São  apresentadas  as  características  da  água  de  algumas  regiões

cervejeiras famosas, os tipo de maltes e de lúpulos utilizados nos diferentes estilos de cerveja,

assim como informações referentes a manipulação e condições de fermentação de diversos tipos

de leveduras.  No terceiro tópico, apresentamos as etapas da produção de cerveja a partir  de

grãos maltados, que incluem os processos de moagem, mosturação, lavagem e filtragem, fervura

e lupulagem, resfriamento, fermentação, engarrafamento e gaseificação. Uma vez descrita essas

etapas, é possível explicar quais os equipamentos que são utilizados, assim como demonstrar

como confeccioná-los de forma caseira. A etapa de cálculos mostra equações para determinar o

extrato  nas diferentes etapas do processo de fabricação de cerveja,  assim como a forma de

utilizar os valores de extrato para estimar o teor alcoólico da cerveja. Também são demonstrados

como estimar a cor da cerveja a partir da coloração dos grãos, o amargor a partir da quantidade e

tipo de lúpulo, a temperatura inicial da água de mosturação para o mosto atingir uma determinada

temperatura, e a quantidade de grãos para o mosto ter um determinado extrato. Espera-se que o

minicurso forneça aos participantes, as condições para que iniciem a fabricação de suas próprias

cervejas.

Palavras-Chave: Artesanal, Bebida, Cerveja, Equipamento.
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UTILIZAÇÃO DO SCRATCH COMO FERRAMENTA DIDÁTICA

Ismael Mazzuco1, Rodolfo Faquin Della Justina2

1UNIBAVE/Sistemas de Informação/ismaelmz@gmail.com
2 UNIBAVE/Sistemas de Informação/rodolfodellagiustina@hotmail.com 

Resumo

Aprender uma linguagem de programação nem sempre é algo fácil tornando desafiador o

ensino de programação a todos, principalmente quando tratamos de programação para a

solução de problemas complexos que exigem um enorme esforço cognitivo e específicas

técnicas utilizadas na programação para a solução de problemas.

Segundo Kelleher e Pausch [1],  desde o início dos anos 1960, pesquisadores tentam

desenvolver  linguagens  de  programação  e  ambientes  com  a  intenção  de  tornar  a

programação  acessível  para  um  número  maior  de  pessoas.  A  principal  dificuldade

encontrada pelos programadores iniciantes é a questão da sintaxe, pois eles precisam

compreender a linguagem que o computador entende e também o idioma, já que nem

todas as sintaxes das linguagens de programação possuem a clareza suficiente para que

um novato entenda a funcionalidade e o uso dos seus comandos. Esses autores também

afirmam que é preciso simplificar a sintaxe das linguagens, para que estas fiquem mais

próximas da linguagem natural. 

Com a ferramenta Scratch é possível  desenvolver técnicas de programação de forma

criativa, dinâmica e divertida pois a ferramenta utiliza o conceito de desenvolvimento de

código  orientado  a  visual  que  facilita  o  entendimento  de  regras  complexas  da

programação e tornar divertida a sua utilização.

O  Scratch  é  um  software  livre  desenvolvido  no  MIT  (Massachusetts  Institute  of

Technology) que se constitui como uma linguagem de programação visual e permite ao

usuário construir interativamente suas próprias historias, animações, jogos, simuladores,

ambientes visuais de aprendizagem, músicas e arte[2].     

Com  o  Scratch,  você  pode  programar  seus  próprios  jogos,  animações  e  histórias

interativas — e compartilhar suas criações com outras pessoas na comunidade on-line[3].

Tendo como objetivo do minicurso criar um jogo, uma animação e uma estória interativa

utilizando  a  ferramenta  de  multimídia  Scratch  que  ensina  o  aluno  a  criar  uma  lista

dinâmica preenchida aleatoriamente, a desenhar um circulo e um triângulo utilizando um

ator que se desloca entre as coordenadas x e y para formar o desenho. 

Palavras-Chave: Ensino, Scracth, jogos, animações, estórias interativas
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Resumo

Diversas tendências foram apresentadas para a educação nos últimos anos, dentre elas a

aprendizagem móvel. A aprendizagem móvel pode ser descrita como aprendizagem que

visa a integração de dispositivos móveis nas práticas pedagógicas, tendência a qual está

em constante  disseminação,  devido  à crescente  utilização de dispositivos  móveis  por

parte  da  sociedade  contemporânea.  Assim,  uma vez  que  a  utilização  de  dispositivos

móveis  e  das  tecnologias  da  informação  e  comunicação  -  TIC  estão  amplamente

difundidas,  é  crescente  o  interesse  em  integrar  essas  ferramentas  aos  processos

educativos,  a  fim  de  aproximar  os  contextos  vivenciados  pelas  novas  gerações  aos

processos  de  ensino  e  aprendizagem.  Entretanto,  para  que  haja  a  integração  da

aprendizagem móvel de forma efetiva nas práticas dos docentes, é necessário que eles

tenham conhecimento  de  como  realizar  tal  integração.  À  vista  disso,  a  proposta  ora

apresentada,  é  de  um  minicurso  para  capacitação  dos  participantes  proporcionar  a

integração da aprendizagem móvel em sala de aula. Este curso será realizado em duas

etapas. A primeira etapa trataria da contextualização da utilização de dispositivos móveis

em sala de aula, trazendo exemplos de aplicações móveis a serem utilizados nas diversas

áreas do conhecimento como por exemplo  Rei da Matemática Júnior, para o ensino da

matemática, 3D órgãos, Cell World, Sistema Solar explorar HD, para o ensino de ciências,

entre outros. Na etapa final, cada participante desenvolverá um aplicativo móvel com fins

educativos. Essa atividade será desenvolvida com o uso da plataforma web “Fábrica de

Aplicativos”, que sem conhecimento de programação é possível criar um aplicativo móvel.

O público alvo do minicurso são professores da educação básica e tecnológica. 

Palavras-Chave: TIC, Educação, dispositivo móvel.
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Resumo 

A presente oficina pretende discutir a história dos jogos e brinquedos e relatar sua 

importância para o desenvolvimento humano e para a aprendizagem da matemática. O 

lúdico tem sua origem na palavra latina "ludus" que quer dizer "jogo". O termo lúdico não 

se refere apenas ao jogar, ao brincar, ao movimento espontâneo, mas é reconhecido como 

traço essencial de psicofisiologia do comportamento humano. O jogo, então, não se trata 

apenas de uma atividade lúdica, mas é extremamente importante na aprendizagem e para 

o relacionamento do grupo. Por meio do jogo, pode-se perceber o comportamento da 

criança e como a mesma aprende; se a criança tem tolerância à frustração; como lida com 

o erro; se consegue concluir o jogo ou solicita outro antes de terminar; se compreende 

limites; se mostra interesse em aprender as regras; se tenta enganar ou tenta mudar as 

regras do jogo para vencer; se compreende conceitos como noção espacial e temporal, 

como é o raciocínio lógico, a atenção e a concentração. Quando o professor oportuniza a 

atividade lúdica, está também trabalhando o coletivo, a cooperação, a comunicação e a socialização. 

Para a elaboração desta oficina foram utilizadas a pesquisa bibliográfica, a leitura, análise e 

interpretação de livros, periódicos, artigos, documentos, mapas, fotos, manuscritos, entre outras 

fontes. Foi pesquisado os jogos industrializados, os quais serão utilizados como: A Hora do Rush, 

Cara a Cara, Pula Pirata, Tapa Certo, Torre de Hanoi, Xadrez, jogos e brinquedos antigos. Foram 

confeccionados alguns jogos com sucatas, com alunos do Ensino Fundamental e com 

psicopedagogos. A dinâmica da oficina consistirá em propor aos participantes como os jogos são 

jogados, para que os mesmos imaginem, criem regras e joguem com seus pares. Após será 

demonstrado às regras originais do jogo, e sua importância para a aprendizagem das diversas 

disciplinas, especialmente da matemática. Demonstraremos como o jogo pode contribuir para o 

diagnóstico psicopedagógico, das dificuldades de aprendizagem. Além dos jogos com tabuleiros 

físicos, iremos propor jogos virtuais e discutir as diferentes percepções e habilidades necessárias 

para aprendizagem. As opções de entretenimento, diversão e possibilidades variadas de 

brincadeiras para as crianças produzidas pelas tecnologias são fundamentais para o conhecimento 

do professor, para tornar suas aulas mais interessantes. 

Palavras-Chave: Jogo, brincadeira e aprendizagem. 
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Resumo

O  artigo  apresenta  o  relato  de  experiência  oriundo  de  uma  atividade  de  ensino

desenvolvida  com estudantes  do primeiro  ano do curso  técnico  integrado de química

desenvolvido no Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Criciúma. A matemática,

enquanto área do conhecimento, é utilizada como ferramenta para modelar e resolver

problemas,  não  apenas  das  ciências  exatas.  Este  é  o  grande  desafio  deste  projeto

propiciar aos estudantes envolvidos novas formas de olhar e aprender a matemática. O

projeto está em fase de desenvolvimento, planejado a partir dos seguintes os seguintes

objetivos: relacionar a Matemática com o funcionamento do corpo humano; aplicar os

conceitos matemáticos para compreender o funcionamento do corpo humano e discutindo

aspectos morfofisiológicos a partir da matemática; relacionar a química presente no corpo

humano por  meio  da matemática.  A execução do projeto  está  organizada em etapas

assim identificadas: discussão do tema em sala de aula com os estudantes e decisão de

quais aspectos do corpo humano serão abordados pela pesquisa orientada e que podem

ser desenvolvidos. Organização dos grupos em equipes de 3 ou 4 estudantes; escolha do

tema  dos  grupos,  sendo  que  nesta  etapa  foram  assim  identificados:  bioquímica,

proporções, meio ambiente e corpo humano, calorias, sistema nervoso, fisiologia do corpo

humano  em números  e  sistema  sanguíneo.  Os  grupos  organizados  estão  realizando

pesquisa em diferentes fontes, entrevistas, vídeos, buscando subsídios para responder a

problemática que cada grupo se propôs a pesquisar a partir dos conceitos matemáticos

estudados em sala de aula. A metodologia de apresentação dos trabalhos está muito

diversificada,  sendo  que  as  equipes  estão  organizando  cartazes,  vídeos,  história  em

quadrinhos,  música,  maquetes,  entre  outras  formas  de  socialização  por  eles

selecionadas. Em todas as etapas a docente orienta sobre as dúvidas que vão surgindo,

apontado caminhos possíveis para a solução. Com a finalização desta atividade espera-

se que os estudantes tenham a oportunidade de vivenciar em sala de aula os conceitos

matemáticos aplicados interdisciplinarmente no estudo do corpo humano.
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USO DE TECNOLOGIA PARA CONTEXTUALIZAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE
CONCEITOS MATEMÁTICOS

M Zannin1, Priscila Calegari2

1 Universidade Federal de Santa Catarina - m.zannin@ufsc.br / 2 Universidade Federal de Santa Catarina -
priscila.calegari@ufsc.br

Resumo

Introdução sobre como aprender matemática. Exemplo de uso de softwares e laboratório remoto

para contextualização de resolução de circuitos  elétricos.  Exemplos  de uso de ferramenta de

cálculo numérico para cálculos e visualização de conceitos (Octave). Atividade prática, em grupos,

onde os participantes planejarão uma atividade de aprendizagem de matemática com apoio de

tecnologia.
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MATRIZES E CRIPTOGRAFIA: UMA ATIVIDADE DIRIGIDA AO ENSINO DE
MATRIZES

Renata Pereira, Juliano da Silva Souza, Jonatas Freitas1

1 Instituto Federal de Santa Catarina / renata.pereira@ifsc.edu.br

Resumo

Ao longo da história o homem sentiu a necessidade de guardar segredos e estratégias por meio

de  códigos,  pois  as  informações  podem ser  cruciais  dependendo  do  contexto.  Atualmente,  a

criptografia é utilizada em transações eletrônicas e transmissão de dados confidenciais. A palavra

criptografia é derivada de duas palavras do grego – kryptós: secreto, oculto; gráphein: escrever.

As técnicas de criptografia permitem escrever uma mensagem em código, de modo que apenas a

origem e o  destino  consigam interpretar  o  significado.  Nesse  minicurso apresentaremos uma

técnica  de  criptografia  utilizando  álgebra  linear,  mais  especificamente,  matrizes.  O objetivo  é

propor uma atividade que possa ser reproduzida aos alunos de ensino médio e integrado, bem

como,  aos  alunos  de  graduação,  proporcionando  uma  aula  mais  dinâmica  e  atraente  sobre

matrizes e suas operações.
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GESTÃO DE TECNOLOGIAS QUE OTIMIZEM O DESEMPENHO ANIMAL EM
SISTEMAS PASTORIS

Renato Alves de Oliveira Neto1, 
1Zootecnista, Dr. em Produção Animal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul/ Acadêmico do Programa
Especial de Formação de Professores da Universidade Federal de Santa Maria, renato_zootecnia@hotmail.com

Resumo

O  desempenho  de  animais  criados  em  sistemas  pastoris  é  determinado  por  fatores

inerentes tanto ao herbívoro, quanto ao próprio sistema, o qual pode ser modificado para

que entregue os melhores resultados zootécnicos e econômicos. Para tanto, os sistemas

pecuários baseados a pasto dispõe de diversas tecnologias que possibilitam otimizar o

uso dos recursos, incrementar os índices produtivos e aumentar a eficiência financeira da

propriedade rural. A formação de estruturas adequadas de pastejo através do método de

pastoreio  e  a  suplementação  a  campo são,  por  exemplo,  tecnologias  que  dentro  do

planejamento  forrageiro  irão  determinar  as  condições  de  criação  dos  animais  com

consequências diretas sobre seu ganho de peso ou produção de leite. Para podermos

moldar o ambiente pastoril que favoreça o desempenho, primeiramente devemos obter

informações  relacionadas  aos  parâmetros  do  pasto,  para  então  serem  estabelecidas

metas de manejo que otimizem o uso da pastagem eficientemente. A utilização dessa

pastagem ocorre mediante avaliação de apenas um piquete da propriedade, entretanto, o

planejamento forrageiro deve ser sistêmico e pensado do curto ao longo prazo, de acordo

com os recursos e objetivos da propriedade rural.  A gestão dos recursos alimentares

disponíveis apresenta aumento na complexidade de uso à medida que outros recursos

são adquiridos ou implantados na propriedade, como suplementos ou estabelecimento de

forrageiras perenes. Essa circunstância requer do manejador maior conhecimento sobre o

crescimento  de  diferentes  espécies  forrageiras,  sobre  o  comportamento  ingestivo  de

animais em pastejo, assim como o uso racional de suplementação a campo. A partir da

interação  desses  fatores,  diversas  respostas  podem  ser  obtidas  pelos  animais  e

consequentemente percebidas no fluxo econômico da propriedade rural. Portanto, para

aqueles que fazem uso de sistemas pastoris para criação de ruminantes, devem, antes de

serem  considerados  produtores  de  bovinos,  ou  ovinos,  devem  ser  considerados

produtores de pasto. O objetivo do minicurso é oferecer ferramentas para o diagnóstico

forrageiro, aliado ao uso de tecnologias básicas para o manejo de pastagem dentro de

planejamentos  forrageiros  e  a  utilização  de  recursos  alimentares  diversificados  para

propriedades rurais de bovinocultura de corte, bovinocultura de leite ou ovinocultura.  

Palavras-Chave: planejamento forrageiro, manejo de pastagem, suplementação
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OFICINA DE COLAGEM: PERSPECTIVAS HABITÁVEIS (OU NÃO)

Jonathan Braga1

1Instituto Federal de Santa Catarina – Câmpus Criciúma/ jonathan.braga@ifsc.edu.br

Resumo

Trata-se de uma oficina de produção artística, espaço de experimentação, visando a composição

de imagens através do recorte e da colagem de signos visuais do mundo impresso (fotografias,

grafismos, padrões). Enquanto técnica visual, a colagem supõe a apropriação de imagens pré-

produzidas,  oferecidas  pelos  diversos  meios  de  comunicação,  e  suas  ressignificações  em

invenções outras; enquanto procedimento, a colagem acontece no momento do encontro entre as

figuras, em um intervalo logo após o recorte e antes do ato da cola, um jogo de experimentações,

aproximar e afastar os fragmentos. O foco das proposições consiste em explorar o espaço do

corpo, da arquitetura, da imagem na sua dimensão bidi e tridimensional, dialogando com noções

de escala e perspectiva. A oficina propõe uma introdução à técnica da colagem na História da Arte

através da apreciação de trabalhos de diversos artistas e a produção de dois trabalhos visuais:

uma colagem sem cola, na qual cada participante deverá montar uma colagem com uma imagem

–  planificada,  recortada  previamente  –  e  um  objeto  real  inserido  no  espaço  arquitetônico,

registrando a intervenção pela fotografia;  e outra,  em que cada participante,  partindo de uma

malha gráfica, pense a colagem como ferramenta para projetar e representar lugares, explorando

profundidade e espessura em um plano bidimensional. Ao final, as produções serão expostas num

mural coletivo.
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OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL: JOGOS COM O ACASO

Jonathan Braga1, Martina Mrotskoski Niero, Filipe dos Santos
1Instituto Federal de Santa Catarina – Câmpus Criciúma/ jonathan.braga@ifsc.edu.br

Resumo

Trata-se de uma oficina que visa experimentar técnicas da improvisação verbal e não-verbal para

estimular  habilidades  de  disponibilidade,  imaginação,  cooperação  de  grupo,  prontidão  cênica,

através de exercícios corporais e construção de cenas teatrais como jogos com regras. A oficina

pretende  um espaço  para  encontros  propositivos,  cujas  dinâmicas  exploram:  jogos  lúdicos  e

dramáticos; exercícios que despertem a percepção corporal (voz, movimento, ritmo, expressão);

foquem o indivíduo (ator) e o coletivo (equipe/plateia); introduza textos improvisados, literários ou

teatrais para a criação de cenas e situações performáticas. A metodologia básica dos jogos e

dinâmicas baseia-se na obra de Viola Spolin (Jogos teatrais na sala de aula: um manual para o

professor, 2012).
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QUALIDADE PÓS COLHEITA E INCIDÊNCIA DE DANOS POR FRIO NO 
ARMAZENAMENTO REFRIGERADO DA SELEÇÃO DE NECTARINA ‘4841’ 

SUBMETIDA A TRATAMENTO TÉRMICO  
 

Thaina Raupp Duarte1, Catherine Amorim2, Fernando Cerbaro Palhano2, Bruna 
Miranda Costa2, Eduardo Seibert3  

1IFC – Campus Santa Rosa do Sul/Estudante de Engenharia Agronômica/thainaduarte1@hotmail.com 
2IFC – Campus Santa Rosa do Sul/Estudante de Engenharia Agronômica  

3IFC – Campus Santa Rosa do Sul/ Professor Orientador/ eduardo.seibert@ifc.edu.br 

 
 
Resumo: O Brasil produz anualmente aproximadamente 200 mil toneladas de frutas de caroço estando 
entre elas a nectarina. Em armazenamento refrigerado as nectarinas podem ser suscetíveis aos danos por 
frio, como a lanosidade, que diminui seu tempo em armazenagem com boa qualidade, escurecimento de 
polpa, falta de suculência e firmeza, entre outros fatores. O trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade 
pós-colheita da seleção ‘4841’ de nectarina da EPAGRI Urussanga. Os frutos foram submetidos ao 
condicionamento térmico antes do armazenamento refrigerado a 0oC, visando adiar a manifestação de 
danos por frio. As avaliações ocorreram na colheita e na maturação após a colheita e depois de 7, 14, 21 e 
28 dias a 0ºC mais dois dias a temperatura de 21ºC. Frutos sem o condicionamento térmico constituíram o 
tratamento testemunha. Os frutos foram avaliados quanto a perda de massa fresca, firmeza de polpa, 
conteúdo de suco objetivo, sólidos solúveis totais, acidez e danos por frio. A perda de massa fresca 
apresentou diferença entre todas as saídas nos dois tratamentos. A firmeza da polpa apresentou diferença 
entre os tratamentos somente na saída de 28 dias, o mesmo foi observado nas avaliações de suco objetivo 
e sólidos solúveis. Quanto a acidez houve diferença na saída de 14 dias de armazenamento, e nas demais 
não houve diferença estatística. Os danos por frio, observados na forma de lanosidade não apresentou 
diferença entre os tratamentos, exceto em 28 dias. O conteúdo de suco não diferiu ao longo do período de 
armazenagem e o condicionamento térmico não foi eficiente em aumentar ou manter a suculência. O 
condicionamento térmico não foi efetivo em evitar ou adiar a incidência de lanosidade.  
 
Palavras-Chave: Armazenamento refrigerado, tratamento térmico, lanosidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Entre os objetivos do armazenamento refrigerado está o aumento da vida útil 

do produto, podendo-se ampliar o período de comercialização e oferta ao consumidor 

(CANTILLANO, 2010). Entretanto, várias espécies de frutas são sensíveis à baixa 

temperatura, levando há um limite crítico para cada cultivar. Uma vez abaixo deste limite, 

e dependendo do tempo de exposição, uma série de distúrbios fisiológicos associados ao 

frio pode se desenvolver (CHITARRA e CHITARRA, 2005).  

A nectarina, assim como o pêssego e ameixa, são frutas suscetíveis aos danos 

por frio, sendo que cada uma apresenta danos em maiores ou menores intensidades. As 

nectarinas e ameixas normalmente apresentam lanosidade em intensidade abaixo do 

pêssego. Quanto ao escurecimento de polpa, perda de firmeza e aumento de suculência 

todas as Prunaceas são semelhantes (PINTO et al., 2012).  

Estes danos são observados em frutos após a armazenagem refrigerada 

prolongada (KLUGE; SCARPARE FILHO; PEIXOTO, 2001). 

Para prevenir os danos por frio que diminuem a qualidade dos produtos, podem 

ser utilizadas algumas estratégias como a procura por cultivares resistentes, o controle da 

ISSN 2526-4044      p. 20

mailto:Agronômica/cath.amorim@hotmail.com/fernandocerbarop@gmail.com


6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul 
 

atmosfera de armazenagem, o uso de bloqueadores de etileno, a aplicação de 

tratamentos térmicos como o aquecimento intermitente e o atraso na armazenagem 

refrigerada ou condicionamento (SEIBERT et al., 2010). 

O programa de melhoramento genético de frutas de caroço Estação 

Experimental da Epagri em Urussanga possui várias seleções de pêssegos e nectarinas 

aclimatadas as condições climáticas da região. A seleção 4841 de nectarinas é uma 

seleção com bom potencial que já está disponível aos produtores para plantio, estando 

plantada e em fase de produção no município. No entanto, pouco se sabe do 

comportamento desta seleção em pós-colheita, devendo ser realizados trabalhos de 

armazenamento para ver seu potencial de conservação em boas condições. 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade pós-colheita de nectarinas 

da seleção ‘SC 4841’ submetidos a tratamentos térmicos visando evitar ou adiar a 

manifestação de danos por frio durante o armazenamento refrigerado. 

 

2 METODOLOGIA 

As nectarinas utilizadas no experimento foram colhidas no mês de novembro de 

2016 em estádio de maturação fisiológica (estádio do desenvolvimento no qual o fruto 

continuará seu desenvolvimento mesmo que colhido, separado da planta) na estação 

experimental da Epagri - Urussanga, sendo imediatamente transportados ao Laboratório 

de Pós-colheita do Instituto Federal Catarinense - Campus Santa Rosa do Sul, onde 

foram higienizados com hipoclorito 0,05%, secados, selecionados e individualizados 

aleatoriamente em bandejas alveoladas. Os frutos do tratamento testemunha seguiram 

para armazenagem em frio logo após a instalação do experimento. Frutos que 

permaneceram por 24 horas a temperatura ambiente compuseram o tratamento de 

condicionamento térmico, sendo levados a ambiente frio após este período.  

Os frutos dos dois tratamentos foram armazenados em uma câmara fria a 0ºC 

dispostos em bandejas alveoladas envoltos por bolsas plásticas e dentro de caixas de 

papelão. As avaliações ocorreram na colheita e na maturação após 7, 14, 21, e 28 dias de 

armazenamento mais 2 dias em temperatura ambiente (21ºC). Em cada saída foram 

avaliados perda de massa fresca (%), firmeza da polpa (N), conteúdo de suco objetivo 

(%), sólidos solúveis totais (º Brix), acidez titulável (% ácido málico), e lanosidade (%).  

A perda de massa fresca (%) foi determinada pela diferença de peso entre a 

instalação do experimento e cada avaliação após armazenagem refrigerada e período de 

amadurecimento a 21°C. A firmeza da polpa (N) determinada em lados diametralmente 
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opostos com uso de penetrômetro manual equipado com ponteira de 8 mm de diâmetro 

após remoção da epiderme. 

O conteúdo de suco objetivo (%) foi realizado através do método de Infante et al. 

(2009), onde utiliza-se um pequeno pelete de polpa inserido dentro de papeis finos, sendo 

introduzido em uma máquina que esmaga este pelete, e através da diferença de peso 

entre os papeis contendo suco e polpa tem-se o conteúdo de suco objetivo. Os sólidos 

solúveis foram realizados através de um refratômetro digital com unidades expressas em 

ºBrix, e a acidez titulável por meio de titulação volumétrica.  

Com os valores de firmeza da polpa e conteúdo de suco objetivo foi elaborada 

uma curva de firmeza da polpa versus conteúdo de suco extraível e realizada uma análise 

de regressão e correlação para frutos colhidos e amadurecidos normalmente sem danos. 

Esta curva foi base para indicar o padrão de amadurecimento da cultivar sem lanosidade. 

O experimento foi conduzido em delineamento experimental completamente 

casualizado, com 15 repetições por tratamento e saída, sendo que cada fruto compunha 

uma unidade experimental. A variância dos dados foi analisada pelo programa de análise 

estatística SISVAR e as diferenças entre as médias foram comparadas pelo teste de 

Tukey (p < 0,05). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A desidratação entre os dois tratamentos apresentou diferença estatística em 

todas as saídas de análises (Gráfico 01), apresentando maiores médias no tratamento 

condicionamento térmico, exceto na avaliação de 21 dias. Segundo Streif et al. (1994), o 

tratamento de condicionamento aumenta a desidratação dos frutos porque mesmo tendo 

controle da umidade, ocorre o déficit de pressão de vapor. Uma das consequências 

indesejáveis deste tratamento é justamente esta perda de massa, mas que pode ser 

tolerada considerando o benefício do controle de danos de frio. 

A perda de massa oscilou entre as saídas (Gráfico 01), não apresentando 

resultado padrão de desidratação, que seria diminuição da mesma ao longo dos dias.  
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Gráfico 01- Perda de massa fresca (%) em nectarina ‘4841’ submetidas ao 

condicionamento térmico e testemunha armazenados por até 28 dias a 0oC. 

 

Fonte: Os autores. 

A firmeza de polpa apresentou diferença estatística somente após 28 dias de 

armazenamento refrigerado, onde o tratamento condicionamento térmico obteve menor 

média (Gráfico 02). Em todas as datas de avaliação as maiores médias foram obtidas no 

tratamento testemunha, pois os frutos que compunham este tratamento não 

permaneceram um dia a temperatura ambiente (21ºC). Como o tratamento 

condicionamento permaneceu um dia a mais maturando, acelerou seu metabolismo 

favorecendo a perda de firmeza da polpa.  

 

Gráfico 02- Firmeza de Polpa (N) em nectarina ‘4841’ submetidas ao condicionamento térmico 

e testemunha armazenados por até 28 dias a 0oC. 

 

Fonte: Os autores. 

O conteúdo de suco dos frutos não apresentou diferença estatística entre os 

dois tratamentos em todas as saídas, exceto em 28 dias de armazenamento (Gráfico 03). 

Os valores oscilaram entre todas as saídas e entre os tratamentos, não obtendo-se 

diferença entre eles, indicando que, por este método de avaliação, o tratamento 

condicionamento térmico não foi eficiente em aumentar a suculência dos frutos, pois 
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permaneceu semelhante ao tratamento testemunha. Encontrou-se dados coincidentes no 

trabalho de Seibert et al. (2010) onde o condicionamento não aumentou a porcentagem 

de suco durante a armazenagem refrigerada e amadurecimento.  

 

Gráfico 03- Conteúdo de Suco Objetivo (%) em nectarina ‘4841’ submetidas ao 

condicionamento térmico e testemunha armazenados por até 28 dias a 0oC. 

 

Fonte: Os autores. 

Em relação aos sólidos solúveis, observou-se também diferença estatística 

somente na saída de 28 dias (Gráfico 04). Até os 14 dias de armazenamento a testemunha 

apresentou maiores teores de açucares em relação ao condicionamento, mesmo não 

havendo diferença estatística. Após os 21 dias de armazenagem o tratamento 

condicionamento se apresentou mais elevado, isto se deve ao fato de que neste tratamento 

os frutos ficaram sob temperatura ambiente por 24 horas, acelerando seu processo de 

maturação e consequentemente sintetizando mais açucares. O condicionamento causa o 

amadurecimento e perda da firmeza dos frutos, levando à despolimerização de pectinas das 

paredes celulares, o que favorece o incremento nos teores de sólidos solúveis totais 

(SEIBERT et al., 2010). 

Gráfico 04- Sólidos Solúveis Totais (ºBrix) em nectarina ‘4841’ submetidas ao 

condicionamento térmico e testemunha armazenados por até 28 dias a 0oC. 

 

Fonte: Os autores. 
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O teor de acidez diferiu somente na saída de 14 dias, não oscilando nos 

demais dias de análises (Gráfico 05). Mesmo assim a acidez se apresentou maior no 

condicionamento térmico em todas as datas de avaliações. Estes dados divergem dos 

encontrados por Seibert et al. (2010) que observaram diminuição da acidez em todos os 

tratamentos no período de transferência para ar ambiente. Esta diminuição decorre do 

consumo dos ácidos como substrato de respiração, que é mais acentuada em 

temperatura de 21°C em comparação a 0°C. 

 

Gráfico 05- Acidez Titulável (%) em nectarina ‘4841’ submetidas ao condicionamento térmico 

e testemunha armazenados por até 28 dias a 0oC. 

 

Fonte: Os autores. 

 

Os danos por frio foram detectados por meio da lanosidade, um dano que 

deteriora frutas de caroço inviabilizando-as para a comercialização. Esse dano ocorre na 

polpa do fruto tornando-o farináceo e sem suculência.  

Assim como nas demais variáveis houve diferenças estatística somente na 

saída de 28 dias, onde a lanosidade apresentou-se maior no tratamento testemunha 

(Gráfico 06). Nos demais dias de avaliação pode-se observar que não houve diferença 

estatística entre os tratamentos, mostrando que nectarinas são pouco suscetíveis aos 

danos por frio, e que o condicionamento térmico foi efetivo em retardar a lanosidade 

somente na saída de 28 dias. 
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Gráfico 06- Lanosidade (%) em nectarina ‘4841’ submetidas ao condicionamento térmico e 

testemunha armazenados por até 28 dias a 0oC. 

 

Fonte: Os autores. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A qualidade das nectarinas da seleção ‘4841’ são influenciadas pelo tratamento 

térmico.  

O tratamento térmico em nectarinas antes do armazenamento não influencia a 

lanosidade até 21 dias de armazenamento. 

O tratamento térmico em nectarinas antes do armazenamento, resulta em 

menor lanosidade aos 28 dias de armazenamento. 
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Resumo: O presente trabalho teve por objetivo adequar o manejo da adubação na linha e com emprego de 
culturas intercalares na entre linha de plantio de dois pomares jovens de laranjeiras cv. rubi e folha murcha 
em pomares com 3 anos de idade no distrito de Anita Garibaldi, município de Balneário Gaivota/SC 
implantados em 11 de agosto de 2013 com espaçamento de 2,5 m entre plantas e 5,5 m entre linhas. O 
delineamento experimental foi o de blocos casualizados com os seguintes tratamentos de adubação: T1 - 
Testemunha (adubação do produtor - uréia na formulação 05-20-20 e esterco de peru), T2 - Adubação 
Mineral (NPK), T3 - Adubação Orgânica (esterco de peru) e T4 - Adubação Mista (orgânica e mineral) na 
linha. Na entre linha foi implementado cultura intercalar no pomar rubi e folha murcha ficando como pousio. 
Foram coletados dados relativos ao crescimento do tronco em perímetro, circunferência diâmetro para; 
número de frutos produzidos por planta; massa média do fruto (g); sólidos solúveis totais do fruto (ºbrix); 
rendimento do suco (%) para as ambas as cultivares e estes dados foram submetidos a análise de variância 
e de sua significância submetido ao teste de média de Tukey. Os resultados obtidos por um ano nas 
condições locais apontaram que não houve diferença estatística para as adubações testadas para a cultivar 
cv. rubi. Já para a cultivar folha murcha a adubação orgânica foi superior mas não diferiu da adubação 
mineral. Para o aproveitamento da entre linha a abobrinha e pepino se apresentaram como uma boa 
alternativa de renda para o produtor na fase inicial do pomar, contudo a sobreposição e mão-de-obra 
dificulta o cultivo na propriedade. 

Palavras-chave: nutrição de plantas, orgânica, química, cultura intercalar e manejo do solo. 

1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos a agricultura mundial tem passado por uma reflexão de seus 

rumos em função da crescente preocupação com alguns efeitos adversos de tecnologias 

convencionais, com base na utilização de insumos químicos sobre o meio ambiente 

(SOUZA, 1998). A agricultura convencional caracteriza-se pelo controle sistemático de 

pragas, doenças e plantas indesejáveis mediante uso de agrotóxicos, o que implica em 

efeitos negativos sobre a biologia do solo, o equilíbrio nutricional das plantas e o controle 

biológico natural (Claro, 2001). A agricultura orgânica tem como base a recuperação e 

conservação do solo, métodos naturais de controle de pragas e doenças, cultivo mínimo, 

manejo de plantas concorrentes, cobertura morta, adubação orgânica e rotação de 

culturas (PASCHOAL, 1994; ZAMBERLAN & FRONCHETI, 2002). 

Sistemas de produção que utilizam adubos químicos de alta solubilidade, 

geralmente promovem desequilíbrios nos teores e nas relações entre os minerais. O 

excesso de nitrogênio favorece o desenvolvimento de pragas e doenças Koller et al. 

(1986). Adubos amoniacais, como o sulfato de amônio, aumentam o nível de nitrogênio 
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solúvel nas plantas por um fenômeno de inibição ou redução da proteossíntese, tornando 

as plantas mais sensíveis às moléstias (CHABOUSSOU, 1987). Por outro lado, os 

agrotóxicos podem agir sobre a fisiologia das plantas e os herbicidas atuam na bioquímica 

das plantas perenes (CHABOUSSOU, 1987). 

O uso intensivo da terra, a exposição do solo à incidência direta dos raios 

solares, o uso de maquinaria pesada e a não reposição adequada de matéria orgânica, 

provocam o empobrecimento do solo em cultivos sucessivos (PRIMAVESI, 1988), que 

pode ser evitado pelo uso de práticas integradas de manejo e conservação do solo, 

consórcio, plantio intercalares, rotação de culturas e manejo orgânico do solo (SOUZA, 

1998). Existem vários fatores e interações que interferem na produtividade dos pomares, 

como: clima, solo, qualidade das mudas, porta-enxerto, estado fitossanitário, manejo do 

solo e adubação. Dentre os fatores limitantes da produção, salientam-se a baixa 

fertilidade dos solos e as adubações insuficientes ou desequilibradas Koller et al. (1986). 

Isto ficou evidente num levantamento do estado nutricional dos citros nas regiões 

produtoras do Rio Grande do Sul, realizado por Koller et al. (1986). 

Trabalhos recentes realizados em tangerinas por Petry et. al. (2012) 

demonstram que adubações em cobertura verde aumentam a produtividade das 

tangerineiras ‘Montenegrina’ e melhoram alguns atributos qualitativos dos frutos, como 

sólidos solúveis totais e teor de suco, sem alterar o nível nutricional das plantas. A 

aplicação continuada dos materiais orgânicos tem efeito depressivo sobre a quantidade e 

a qualidade da produção das tangerineiras, devido a desequilíbrios promovidos em alguns 

atributos químicos do solo. 

Neste contexto, este trabalho visa integrar o estudo da pesquisa e extensão na 

transferência de tecnologia aos produtores rurais com manejo e adubação de plantas 

perenes obtendo resposta a logo prazo. 

 

2 METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido de 01 de dezembro de 2015 a 30 de novembro de 

2016 em dois pequenos pomares comerciais de laranjeira doce cv. Rubi e Folha Murcha 

na comunidade de Anita Garibaldi, Balneário Gaivota – SC. O pomar contém 165 e 230 

pés de laranja Rubi e Folha Murcha, respectivamente. O delineamento experimental 

utilizado foi o em blocos casualizados, com 4 tratamentos de adubação: T1 - Testemunha 

(adubação do produtor - ureia na formulação 05-20-20 e esterco de peru); T2 - Adubação 

Mineral (NPK), T3 - Adubação Orgânica e T4 - Adubação Mista (mineral e orgânica).  
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A adubação utilizada pelo produtor (TESTEMUNHA) consiste na utilização de 

ureia, 05-20-20 e esterco de peru. Em agosto/2015 o produtor realizou uma adubação 

com 300 g de ureia e 300 g da formulação de NPK 05-20-20 por planta. No final de janeiro 

2016 foi realizada uma adubação com 100 g da formulação de NPK 05-20-20 e 200 g de 

ureia, totalizando 20,3 kg de 05-20-20, 40,6 kg de ureia. Em abril 2016 realizou-se uma 

nova adubação com 200 g de 05-20-20 e 300 g de ureia.  

A adubação mineral e mista foi baseada em tabelas de recomendação de culturas 

e no conhecimento do produtor de sua área.  

De acordo com o produtor, e seu conhecimento sobre o solo Neossolo 

QuartzarrQuar, com algumas partes ricas em M.O no horizonte A, que possui, as 

quantidades de N, P e K exigidas são 300, 100 e 200 g, respectivamente. Em 

agosto/2015 o produtor realizou uma adubação com 300 g de ureia e 300 g de 05-20-20 

em todas as plantas. Em janeiro foi realizada uma adubação com 100 g de superfosfato 

simples, 250 g de cloreto de potássio e 350 g de ureia, totalizando 12,8 kg de superfosfato 

simples, 32 kg de cloreto de potássio e 44,8 kg de ureia. A próxima adubação ocorrerá em 

abril, com 120 g de superfosfato simples por planta. As necessidades de nitrogênio e 

potássio já foram atendidas.  

A adubação orgânica foi realizada no fim de janeiro/2016, utilizando esterco de 

peru, na quantidade de 3 kg/planta. Em agosto/2015 o produtor realizou uma adubação 

orgânica com cama de aves, 3 kg/planta também. Em abril foi realizada uma adubação 

orgânica com 10 kg/planta de esterco de bovinos e em agosto será realizado outra 

adubação de esterco de peru, com 5 kg/planta.  

A implantação de culturas intercalares no pomar de laranja folha murcha foi 

realizada em um espaçamento 2,5m entre plantas e 6m entre linhas. Como as plantas são 

jovens o cultivo de hortaliças na entrelinha se torna interessante. As culturas serão pepino 

tipo caipira e abobrinha italiana. São ao todo 9 entrelinhas, divididas em 5 para pepino e 4 

para abobrinha. O primeiro plantio foi em janeiro. 

Para a laranjeira folha murcha cada entrelinha tem uma área útil de 3m por 42m, 

totalizando 165 m². O espaçamento do pepino foi de 0,5 m entre covas e 1 m entre linhas, 

com duas plantas por cova. Serão 4 linhas de pepino por entrelinha de laranja folha 

murcha, totalizando 880 plantas de pepino. Como são 5 entrelinhas de pepino são ao todo 

4400 plantas.  

O espaçamento da abobrinha foi de 1,5 m entre linhas e 0,7 entre covas com 2 

plantas por cova. Foram implantadas 3 linhas de abobrinha por entrelinha, totalizando 468 
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plantas de abobrinha por entrelinha de laranja e 1872 plantas na área total de laranja 

folha murcha. 

Foram utilizadas apenas cinco entrelinhas do pomar de laranja Rubi. Destas três 

foram destinadas a abobrinha e duas ao cultivo de pepino. O pomar teve por 

espaçamento de 3m entre plantas e 6m entre linhas. Cada entrelinha tem uma área útil de 

3m por 42m, totalizando 126 m².  

O espaçamento de abobrinha foi o mesmo da laranja folha murcha, totalizando 

assim 360 plantas por entrelinha e 1080 plantas na área total de laranja Rubi. 

O espaçamento do pepino foi de 1,5 m entre linhas e 0,7 entre covas com 2 plantas 

por cova   totalizando 672 plantas por entrelinha e 1344 plantas na área total de laranja 

rubi.  

Segundo tabelas de adubação a cultura da abobrinha tem uma exigência de 9,6 g 

de N, 4,8 g de P2O5 e 9,6 g de K2O. Convertendo isto em adubos comerciais temos 21,33 

g de ureia, 10,43 g de Superfosfato Triplo e 16 g de Cloreto de Potássio por planta. 

No primeiro cultivo de abobrinha foi necessário aproximadamente 63 kg de ureia, 

31 kg de super fosfafo triplo e 48 kg de cloreto de potássio. No segundo cultivo será 

necessária a mesma quantidade totalizando 126 kg de Ureia, 62 kg de Superfosfato Triplo 

e 96 kg de Cloreto de Potássio.  

No cultivo de pepino foram necessários 30 g de 05-15-10 na adubação de plantio e 

20 g de ureia em cobertura, totalizando 173 kg de 05-15-10 e 115 kg de ureia no primeiro 

cultivo de pepino. Os 173 kg de 05-15-10 foram substituídos por 86,5 kg de 05-20-20, 48 

kg de superfosfato simples, 14,5 de cloreto de potássio e 9,6 kg de ureia. A formulação 

05-15-10 não é encontrada nas agropecuárias da região totaliza 173 kg de 05-20-20, 96 

kg de supersimples, 29 kg de cloreto de potássio e 19,2 kg de ureia.  

Os tratamentos fitossanitários foram realizados para o controle do míldio, uma das 

principais doenças do pepino. Foi utilizado o produto Amistar Top, na dosagem 450 ml/ha. 

Foram necessários 45 ml na área do experimento por aplicação. Primeira aplicação com 

21 dias, repetindo a cada 7 dias, totalizando aproximadamente 10 aplicações. Como será 

rotacionado com Manzate 800, este número reduz pela metade, precisando de 225 ml de 

Amistar Top. 

O Manzate 800 tem uma dosagem de 2500 a 3000 g/ha, sendo necessários 300 g 

na área. Como fará rotação com Amistar Top serão necessárias, aproximadamente, 5 

aplicações, totalizando 1500 g no ciclo. Além do controle do míldio o manzate 800 foi 

utilizado para o tratamento da antracnose. 
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Para controle do oídio o produto Cercobin 700 WP foi utilizado, na dosagem de 70g 

para 100L de água. Recomendasse volume de calda de 700 a 1000 L/ha. Foi utilizado 

1000 L de calda, sendo necessário 700 g por ha. No pomar de laranja foi necessário 70 g 

por aplicação. No máximo 3 aplicações durante o cultivo, sendo assim necessário 210 g 

de Cercobin 700 WP. 

Para controle de pragas, Engeo Pleno, na dosagem de 20 ml/100 L de água, sendo 

necessários 20 mL por aplicação. Foram realizadas 5 aplicações durante o ciclo (100 ml 

no total).  

As análises estatísticas foram realizadas pelo sistema ASSISTAT versão 7.7, 

(SILVA & AZEVEDO, 2009) ao nível de 5% de probabilidade de erro e em caso de 

significância foi aplicado para separação de médias o teste de Tukey. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A introdução de culturas intercalares na fase inicial dos pomares foi uma forma de 

agregar renda ao pequeno produtor até começar a colheita efetiva das laranjas rubi e 

folha murcha. Neste contexto foram colhidas no período de janeiro a março de 2016 

aproximadamente 400 kg de pepino e pouco mais de 1500 kg de abobrinha. Estas foram 

comercializadas em diferentes locais, sendo Ceasa, mercados e feiras. Ambas sofreram 

com períodos de falta de água, a qual influenciou diretamente na produtividade, 

principalmente na cultura do pepino. Além disso, a abobrinha foi atacada pela broca das 

cucurbitáceas. 

Nas adubações para a cultivar rubi e, em relação aos dados médios do número de 

frutos por planta; massa do fruto (g); SST (ºBrix); teor de suco (%); estes não diferiram 

entre si (Tabela 1), provavelmente devido ao resultado da primeira safra requerendo duas 

a três colheitas para resultados concretos. O resultado significativo da circunferência do 

tronco foi superior para adubação mineral, pela rápida absorção N e K ou plantas deste 

tratamento com diferentes anos de plantio ou crescimento evidenciando resultados por 

Koller et al. (1986). 
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Tabela 1 – Dados médios do número de frutos por planta; massa do fruto (g); SST (ºBrix); teor de suco (%); 

circunferência do tronco (cm) da cultivar copa laranjeira doce cv. rubi, abril de 2016 submetidos a quatro diferentes 

tratamentos de adubação. Bal. Gaivota. Anita Garibaldi. 

Tratamentos Número de 
fruto/PL NS  

Massa 
(g)/fruto 

SST  
(ºBrix) 

Rend/to 
Suco (%)  

Circunferência 
do tronco 

T1 - Adubação do produtor 25,58 184,64 08,87 64,06 06,09    c 
T2 - Adubação Mineral 23,46 182,63 08,68 65,37 11,33 a 
T3 - Adubação Orgânica 26,08 175,64 10,65 58,56 08,85   b 
T4 - Adubação Mista 25,67 164,73 09,75 67,37 06,84     c 

         Médias seguidas por letras distintas entre si diferem ao nível de 5% de significância pelo teste de Tukey. 

Com relação aos dados médios da circunferência do tronco em cm da cultivar copa 

laranjeira doce cv. folha murcha, entre 2015 e 2016 submetidos a quatro diferentes 

tratamentos de adubação das plantas evidenciam diferença significativa para a adubação 

do produtor. Para as adubações para a cultivar rubi e, em relação aos dados médios do 

número de frutos por planta; massa do fruto (g); SST (ºBrix); teor de suco (%); estes não 

diferiram entre si, provavelmente devido ao resultado da primeira safra requerendo duas a 

três para resultados concretos. O resultado significativo da circunferência do tronco foi 

superior para adubação mineral, pela rápida absorção N e K ou plantas deste tratamento 

com diferentes anos de plantio ou crescimento conforme constado por Koller et al. (1986). 

 

Tabela 2 – Dados médios do número de frutos por planta; massa do fruto (g); SST (ºBrix); teor de suco (%); 

circunferência do tronco (cm) da cultivar copa laranjeira doce cv. Folha murcha, dezembro de 2016 submetidos a quatro 

diferentes tratamentos de adubação. Bal. Gaivota. Anita Garibaldi. 

Tratamentos Número de fruto/pl Circunferência do tronco 
T1 - Adubação do produtor 08,00     bc 12,58 a 
T2 - Adubação Mineral                 14,87  ab       08,80    bc 
T3 - Adubação Orgânica                 18,40 a    10,69 ab 
T4 - Adubação Mista  07,17         c       07,80     c 

          Médias seguidas por letras distintas entre si diferem ao nível de 5% de significância pelo teste de Tukey. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com avaliação de um ano podemos considerar que adubações minerais 

evidenciaram em primeira instância maiores incrementos de frutos para laranjeira rubi. Já 

para laranjeira folha murcha as adubações orgânicas proporcionaram maior número de 

frutos por planta. Maiores evidencias poderão ser encontrados a longo prazo com medias 

de 3 a 4 anos de cultivos. 
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Resumo: A Araucaria angustifolia é uma espécie de pinheiro que ocorre naturalmente no Brasil. Suas 
sementes são comestíveis e de pequena longevidade. Pesquisas vem sendo feitas para aumentar o tempo 
de vida destes pinhões para fornece-los na entressafra, podendo aumentar a renda de alguns produtores. O 
trabalho teve por objetivo avaliar a aceitabilidade de pinhões submetidos a diferentes formas de 
armazenamento sob refrigeração ao longo e durante 210 dias. Foram realizados os tratamentos: 1. 
congelado seco, os pinhões foram congelados e armazenados a -15ºC em sacolas plásticas; 2. congelado 
água, os pinhões foram congelados e armazenados a -15ºC com água; 3. em rede, os pinhões foram 
armazenados em redes plásticas; 4. atmosfera modificada (Atm) armazenados em bolsas plásticas; 5. 
pinha, em que os pinhões foram armazenados na própria pinha. As avaliações ocorreram na colheita e após 
30, 60, 90, 120, 150, 180 e 210 dias a 1ºC. Foram avaliados aceitabilidade e textura dos pinhões, através de 
um painel de análise sensorial. Os pinhões eram servidos para análise de degustação após 30 minutos de 
cozimento. A aceitabilidade na análise inicial não diferiu em nenhum tratamento. Aos 30, 90, 150, 180 e 210 
dias a maior aceitabilidade foi no tratamento pinha, e em 60 dias a preferência se deu pelo tratamento rede, 
e em 120 dias pela atmosfera modificada. A textura não diferiu até 150 dias em nenhum tratamento. Em 180 
dias a textura foi maior nos tratamentos rede e pinha e 210 dias foi maior no tratamento pinha. 
 
Palavras-Chave: Armazenamento refrigerado, aceitabilidade, Araucaria angustifolia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A Araucaria angustifolia, conhecida também como pinheiro do Paraná é uma 

espécie de árvore de vida longa, que ocorre naturalmente no Brasil, encontrando-as em 

todos os estados do Sul do País (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). Pode-se 

encontra-la também em algumas áreas na região sul dos Estados de São Paulo, Minas 

Gerais e nas áreas de altitude elevada do Rio de Janeiro (CARVALHO, 1994). 

As sementes têm origem nos órgãos femininos, a partir de óvulos nus. São 

caracterizadas por possuírem parte comestível carnosa, conhecida como pinhão, tendo 

em torno de 3 a 8 cm de comprimento e 1 a 2 cm de largura, com peso médio de 8,7 

gramas. O pinhão é uma amêndoa normalmente de cor branca ou rosada clara que 

possui muitas reservas na forma de amido, principalmente, e em menores proporções de 

aminoácido (CARVALHO, 2002).  

As suas sementes têm importância significativa na alimentação humana e 

também para a produção de mudas. A conservação pós-colheita do pinhão como 

semente é dificultada, pois sua viabilidade é reduzida rapidamente pela diminuição de 

umidade (FOWLER et al.,1998).  
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Por falta de métodos para conservar os pinhões na sua forma in natura seu uso 

na alimentação e culinária vem decaindo. Mesmo tendo grande importância histórico 

cultural os estudos e pesquisas tem dado pouca atenção aos métodos que preservem a 

sua qualidade pós-colheita. Técnicas de conservação e industrialização do pinhão devem 

ser desenvolvidas para promover a comercialização e o uso do pinhão em outras épocas 

do ano, incentivando a sua extração e comercialização por parte dos produtores 

(SANTOS et al., 2002). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a aceitação de consumidores para pinhões 

submetidos a diferentes métodos de armazenamento conservados sob refrigeração por 

até 210 dias.  

 

2 METODOLOGIA 

O experimento foi realizado com pinhões obtidos no município de São José dos 

Ausentes, RS, na safra de 2016. Após colhidos as pinhas e os pinhões foram 

transportadas ao Laboratório de Pós-colheita do Instituto Federal Catarinense-Campus 

Santa Rosa do Sul. Os pinhões foram selecionados e as pinhas debulhadas para compor 

os tratamentos.  

Os tratamentos realizados foram diferentes métodos de armazenamento, 

sendo estes: 1. Rede: os pinhões ficaram armazenados em redes plásticas vazadas e 

armazenados em câmara fria a 1ºC; 2. Atmosfera modificada (ATM): os pinhões foram 

armazenados em sacos plásticos fechados, em câmara fria a 1ºC; 3. Pinha: Os pinhões 

não foram debulhados, permanecendo na própria pinha até o momento da análise, e 

armazenados em câmara fria a 1ºC; 4. Congelado em água: Os pinhões foram 

acondicionados em garrafas, que foram preenchidas com água e congeladas e 

armazenadas em freezer a -15º C; 5. Congelado seco: Os pinhões foram colocados em 

sacos plásticos e congelados e armazenados em freezer a -15º C. 

Foram formadas 3 repetições por tratamento, compostas por 45 pinhões cada 

repetição, a exceção do tratamento pinha em que cada repetição era formada por uma 

pinha. Os pinhões foram analisados na colheita e após 30, 60, 90, 120,150, 180 e 210 

dias de armazenamento. A cada saída de análise os mesmos eram submetidos a um 

painel de degustação de aceitabilidade e textura com 15 painelistas não treinados. Para 

os painéis de degustação, as amostras foram cozidas em panela de pressão por 30 

minutos. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 8 

x 5, composto de 5 formas de embalagem e 8 datas de avaliação. Os dados foram 
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submetidos à análise de variância, seguida por comparação de médias pelo teste de 

Tukey (P<0,05). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Não houve diferença estatística entre os 5 tratamentos na análise inicial (0 

dias) tendo todos os tratamentos agradado igualmente aos painelistas (Gráfico 01). A 

aceitabilidade após 30 dias variou entre as formas de armazenamento, em que a 

preferência se deu nos tratamentos de pinha, rede e atmosfera modificada, enquanto os 

congelados seco e em água obtiveram as menores médias (Gráfico 01). Nas saídas de 60 

e 90 dias não houve diferença entre os tratamentos rede, ATM e pinha, porém todos estes 

diferiram dos congelados em água e a seco. Entre os tratamentos congelado em seco e 

em água não houve diferenças estatísticas nestas mesmas datas de avaliações.  

Após 120 dias em armazenamento notou-se maior aceitabilidade dos pinhões 

em atmosfera modificada e menor em pinha. Os tratamentos rede, congelado seco e água 

não diferiram entre si, mas diferiram dos demais. Tompsett (1984) e Ramos (1987) 

explicam que os fatores que interferem no armazenamento é a umidade em que 

permanecem as sementes, em que a baixa temperatura e a alta umidade possibilitam 

maior viabilidade dos pinhões, caso contrário, quando este fica exposto a condições de 

umidade mais baixas causa prejuízos a sua viabilidade. 

Em 150 dias, a preferência se deu pelo armazenamento em pinha, diferindo 

dos demais tratamentos, e após em atmosfera modificada, que também apresentou 

diferença dos outros. Porém as formas de armazenamento em rede e congelados a seco 

e em água não apresentaram diferenças entre si. Após 180 dias o armazenamento em 

pinha foi o mais aceito pelos painelistas, diferindo de todos os demais.  

Apos 210 dias os pinhões que obtiveram maior aceitação foram os dos 

tratamentos pinha, rede e atmosfera modificada, diferindo dos congelados. Com a 

diminuição de temperatura, ocorre à redução da respiração, redução nas perdas de sabor, 

textura, cor, e outras características de qualidade. Entretanto, a taxa metabólica deve ser 

mantida a um nível mínimo, suficiente para manter as células vivas (CHITARRA et al., 

2005). Ao serem cozidos, os pinhões congelados apresentam uma textura farinhenta, e os 

painelistas podem sentir esta textura e considera-la desagradável. Assim, a menor 

preferência pelos tratamentos congelados em água e a seco em praticamente todas as 

saídas pode ser explicado pela baixa temperatura (abaixo de 0º), que talvez não seja a 

ideal para o armazenamento de pinhão, causando certa desestruturação de células ou até 

mesmo do próprio amido presente nas sementes.  
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Gráfico 01- Aceitabilidade de pinhões conservados em diferentes métodos de armazenamento por até 210 

dias em frio a 1ºC.  

 

*Letras minúsculas diferentes indicam diferenças entre tratamentos em cada dia de avaliação. 

 

Na análise da aceitabilidade dentro de cada tratamento, no tratamento 

congelado em seco, houve diferença entre todas as saídas de análises (Tabela 01). A 

maior aceitação foi em 30 dias, e menor em 0 dias para este tratamento. Em congelado 

água a menor aceitabilidade do consumidor foi no dia da colheita (0 dias) e maior 

aceitação em 120 dias de armazenagem. Quando conservado em pinha os dados 

oscilaram entre as saídas, não apresentando um padrão específico, porém neste observa-

se que a aceitação manteve-se alta até 210 dias de armazenamento. Os tratamentos rede 

e atmosfera modificada apresentaram nível de satisfação ao consumidor mais baixos em 

0 dias e não diferiram nas demais saídas, apresentando alta aceitabilidade até a última 

análise aos 210 dias. 

 

Tabela 01- Aceitabilidade de pinhões, dentro de diferentes métodos de armazenamento, conservados por até 

210 dias em frio a 1ºC.  

Tratamento 
Dias de Armazenamento 

0 30 60 90 120 150 180 210 

Cong. 
Seco 3,32 D 8,91 A 5,58 BCD 6,4 ABC 8,53 AB 7,4 ABC 4,66 CD 5,66 BCD 
Cong. 
Água 3,64 C 6,93 AB 6,01 BC 5,31 BC 9,32 A 8,21 AB 7,3AB 5,94 BC 

Pinha 3,95 C 11,45 A 10,79 AB 11,28 A 7,96 B 11,78 A 10,75 AB 11,27 A 

Rede 4,26 B 10,32 A 11,13 A 10,45 A 9,18 A 8,61 A 8,6 A 9,17 A 

Atm 4,57 B 10,6 A 10,7 A 9,99 A 10,77 A 9,78 A 9,65 A 10,43 A 
*Letras maiúsculas diferentes, na linha, indicam diferenças dentro de cada tratamento ao longo dos dias de avaliação. 
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A textura avaliada pelos painelistas não apresentou diferença estatística entre 

os 5 tratamentos até 150 dias de armazenamento (Gráfico 02). Aos 180 dias as maiores 

médias foram obtidas nos tratamentos pinha e rede, que não diferiram entre si, porém 

diferiram dos demais. Estes pinhões com maior textura no tratamento pinha também 

foram os que apresentaram maior aceitabilidade (Gráfico 01) indicando que o consumidor 

tem preferência por pinhões mais firmes. O mesmo pode ser observado aos 210 dias, 

quando os pinhões armazenados em pinha obtiveram maior textura (Gráfico 02) e 

também maior aceitabilidade. 

 

Gráfico 02- Textura de pinhões conservados em diferentes métodos de armazenamento por até 210 dias em 

frio a 1ºC.  

 

*Letras minúsculas diferentes indicam diferenças entre tratamentos em cada dia de avaliação. 

 
Na análise da textura dentro de cada tratamento, no tratamento em congelado seco 

esta se manteve mais alta em todas as saídas, diferindo somente da análise inicial (Tabela 

02). Para o congelado em água as texturas oscilaram entre todas as saídas, sendo maior em 

30 dias, após ela não manteve sua textura. Os pinhões armazenados em pinha também 

apresentaram dados divergentes em todas as saídas, não mantendo um padrão. No 

tratamento rede os pinhões mantiveram-se firmes até 210 dias, diferindo somente na saída de 

0 dias, em que a firmeza se apresentou mais baixa. Para o tratamento de atmosfera 

modificada os dados também foram diferentes entre todas as saídas, apresentando maior 

firmeza em 30 dias de armazenamento. Estes dados podem apresentar-se desta forma por 

ser uma análise subjetiva de textura, avaliada pelos painelistas, que podem se agradarem de 

pinhões mais firmes ou menos firmes.  
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Tabela 02- Textura de pinhões, dentro de diferentes métodos de armazenamento, conservados por até 210 

dias em frio a 1ºC.  

Tratamento 
Dias de Armazenamento 

0 30 60 90 120 150 180 210 

Cong. 
Seco 3,77 B 9,94 A 10,2 A 8,5 A 8,39 A 8,83 A 9,77 A 7,93 A 
Cong. 
Água 3,87 C 9,28 A 8,85 AB 8,79 AB 7,93 AB 8,56 AB 7,3 AB 6,14 BC 

Pinha 3,98 C 10,57 A 10,31 A 8,5 AB 6 BC 8,14 AB 10,34 A 8,8 AB 

Rede 4,08 B 8,84 A 9,38 A 8,5 A 7,57 A 8,53 A 9,96 A 8,73 A 

Atm 4,18 C 9,27 A 8,48 AB 7,59 AB 7,09 ABC 6,45 ABC 7,07 ABC 6,05 BC 
*Letras maiúsculas diferentes, na linha, indicam diferenças dentro de cada tratamento ao longo dos dias de avaliação. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tratamento pinha apresentou maior aceitabilidade até 210 dias, sendo o 

método de armazenamento mais indicado para pinhões.  

Os tratamentos na pinha e em rede apresentaram maior textura considerada 

mais atrativa pelos painelistas.  
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Resumo: O Brasil encontra-se atualmente entre o terceiro maior produtor mundial de goiaba. Estes frutos apresentam 
uma vida pós colheita curta, causando entraves na comercialização. O armazenamento refrigerado pode ser uma 
alternativa para aumentar seu tempo de vida, diminuindo alguns danos pós colheita. O trabalho teve como objetivo 
avaliar a qualidade pós-colheita de goiabas da cultivar ‘Paluma’ produzidas em cultivo orgânico e armazenadas em frio 
sob atmosfera normal e modificada. Os frutos em atmosfera normal foram acondicionas em bandejas alveoladas dentro 
de caixas de papelão e armazenadas em câmara fria a 7ºC. Os frutos em atmosfera modificada foram acondicionas em 
bandejas alveoladas, envoltas por sacos plásticos, dentro de caixas de papelão e armazenadas em câmara fria a 7ºC. 
As avaliações ocorreram aos 0 dias (colheita) e aos 10, 20 e 30 dias de armazenagem refrigerada. Os frutos foram 
avaliados quanto a perda de massa fresca, firmeza de polpa, conteúdo de suco, sólidos solúveis e acidez. A perda de 
massa fresca apresentou diferença entre os tratamentos nas saídas de 10, 20 e 30 dias apresentando os frutos em 
atmosfera normal maior desidratação. A firmeza de polpa apresentou diferença estatística na saída de 0 dias com 
maiores valores nos frutos em atmosfera modificada, enquanto nas saídas de 10, 20 e 30 dias as maiores medias foram 
obtidas em atmosfera normal. O conteúdo de suco foi mais alto em atmosfera normal nas saídas de 0 e 20 dias, 
enquanto na saída de 30 dias a maior média foi em atmosfera modificada. Os sólidos solúveis totais diferiram somente 
na análise de 30 dias em que o tratamento atmosfera normal apresentou maior média. A acidez titulável diferiu 
significativamente nas saídas de 0 e 10 dias quando o tratamento atmosfera modificada apresentou maiores valores de 
acidez dos frutos. O armazenamento em frio em atmosfera modificada permite manter com maior qualidade goiabas da 
cultivar ‘Paluma’ produzidas sob cultivo orgânico. 

 
Palavras-Chave: Armazenamento refrigerado, atmosfera modificada, atmosfera normal, Psidium guajava. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Segundo Lemos et al. (1995) a goiaba (Psidium guajava), tem origem nas 

regiões tropicais das Américas sendo posteriormente alastrada para as diversas regiões 

do mundo. O Brasil encontra-se atualmente, devido a expansão do mercado consumidor 

de goiabas, entre os três maiores produtores mundial da fruta, destacando-se o estado de 

São Paulo como maior produtor nacional.  

Possuindo limitações a fruta in natura apresenta intenso metabolismo durante o 

amadurecimento, deixando-a altamente perecível, reduzindo seu tempo de vida pós 

colheita. A maior qualidade da mesma é influenciada pela variedade, clima, relevo, 

temperatura, umidade do ar, radiação, tipo de solo entre outros fatores edafoclimáticos. A 

época de colheita é um dos determinantes mais marcantes para a durabilidade do tempo 

de vida de prateleira.  

Alvez et al. (2009) citam em seu trabalho técnicas com utilização de 

armazenamento refrigerado como uma alternativa para diminuir o amadurecimento e 

aumentar a vida pós-colheita.  

O objetivo do trabalho foi avaliar a qualidade na conservação de goiabas em 

armazenamento refrigerado perante atmosfera normal e atmosfera modificada.  
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2 METODOLOGIA 

As goiabas utilizadas no experimento foram colhidas de um pomar de cultivo 

orgânico no município de Torres-RS, na safra de 2017, sendo imediatamente 

transportadas ao Laboratório de Pós-colheita do Instituto Federal Catarinense - Campus 

Santa Rosa do Sul, onde foram higienizadas com hipoclorito 0,05%, secadas, 

selecionadas por estágio de maturação e tamanho uniforme, e individualizadas 

aleatoriamente em bandejas alveoladas.  

Foram acondicionados em cada bandeja 15 frutos. Para o tratamento 

atmosfera normal os frutos foram colocados nas bandejas dentro de caixas de papelão 

que foram imediatamente armazenadas em câmara fria a 7ºC. No tratamento atmosfera 

modificada as bandejas com frutos foram envoltas por sacos plásticos fechados para 

evitar a troca de gases, e acondicionadas em caixas de papelão que foram armazenadas 

na mesma câmara a 7oC.  

As avaliações ocorreram na colheita e na maturação após 10, 20, 30 e 40 dias 

de armazenamento. Em cada saída foram avaliados perda de massa fresca (%), firmeza 

de polpa (N), sólidos solúveis (ºBrix), conteúdo de suco objetivo (%), e acidez titulável 

(%). 

A perda de massa fresca (%) foi determinada pela diferença de peso entre a 

instalação do experimento e cada avaliação após armazenagem refrigerada. A firmeza de 

polpa (N) foi determinada em lados diametralmente opostos com uso de penetrômetro 

manual equipado com ponteira de 8 mm de diâmetro após remoção da epiderme. 

O conteúdo de suco objetivo foi realizado através do método de Infante et al. 

(2009). Os sólidos solúveis foi realizado através de um refratômetro digital, e a acidez 

titulável por meio de titulação volumétrica. 

O experimento foi conduzido em delineamento experimental inteiramente 

casualizado, com 15 repetições por tratamento, sendo que cada fruto compunha uma 

unidade experimental. A variância dos dados foi analisada pelo programa de análise 

estatística SISVAR e as diferenças entre as médias comparadas pelo teste de Tukey (p < 

0,05). 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A desidratação apresentou diferença estatística entre os tratamentos. As 

saídas de 10, 20 e 30 dias (Gráfico 01). Em atmosfera normal apresentou maiores médias 

devido os frutos estarem expostos ao ambiente frio da câmara fria, que favorece a perda 

de água e consequentemente maior desidratação. Souza et al. (2000) relata em seu 
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trabalho que as perdas de massa fresca em frutos armazenados acontecem em 

consequência da eliminação de água na transpiração, isso ocorre por motivo da 

existência de diferente pressão de vapor entre o fruto e o ar no ambiente.  

 

Gráfico 01- Perda de massa fresca (%) em goiabas ‘Paluma’ orgânicas, armazenadas em 

câmara fria a 7oC sob atmosfera normal e modificada por até 30 dias. 

 

*Letras minúsculas diferentes indicam diferenças entre tratamentos em cada dia de avaliaçao. 
 

A análise de firmeza de polpa (N) apresentou diferença estatística na saída de 

0 dias em que houve maior média em atmosfera modificada (Gráfico 02). Em contra 

partida aos 10, 20 e 30 dias de armazenagem as maiores medias foram obtidas em 

atmosfera normal.  

 

Gráfico 02- Firmeza de polpa (N) em goiabas ‘Paluma’ orgânicas, armazenadas em 

câmara fria a 7oC sob atmosfera normal e modificada por até 30 dias. 

 

*Letras minúsculas diferentes indicam diferenças entre tratamentos em cada dia de avaliaçao. 
 

O conteúdo de suco (%), apresentou diferença significativa nas saídas de 0 e 

20 dias em que o tratamento atmosfera normal apresentou maiores médias. Já aos 10 
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dias não houve diferença estatística entre os tratamentos. Na saída de 30 dias houve 

maior média no tratamento de atmosfera modificada, o que ocorreu devido a menor perda 

de água por desidratação comparado com a atmosfera normal.  

 

Gráfico 03- Conteúdo de suco objetivo (%) em goiabas ‘Paluma’ orgânicas, armazenadas 

em câmara fria a 7oC sob atmosfera normal e modificada por até 30 dias. 

 

*Letras minúsculas diferentes indicam diferenças entre tratamentos em cada dia de avaliaçao. 

 

Os sólidos solúveis totais não apresentaram diferença significativa 

estatisticamente nas saídas de 0, 10 e 20 dias. Na análise após 30 dias de armazenagem 

houve diferença significativa, tendo o tratamento atmosfera normal apresentado maior 

média. Isso se deve pelo tratamento em atmosfera normal ter apresentado maior 

desidratação o que concentra os sólidos no suco, levando a uma maior leitura dos valores 

de sólidos solúveis. 

 

Gráfico 04- Sólidos solúveis totais (ºBrix) em goiabas ‘Paluma’ orgânicas, armazenadas 

em câmara fria a 7oC sob atmosfera normal e modificada por até 30 dias. 

 

*Letras minúsculas diferentes indicam diferenças entre tratamentos em cada dia de avaliaçao. 
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A acidez titulável (%) apresentou diferença estatística nas saídas de 0 e 10 

dias de armazenagem quando as goiabas em atmosfera modificada apresentaram maior 

acidez. Aos 20 e 30 dias ambas não apresentaram diferença significativa. Ao longo dos 

30 dias de armazenagem houve um decréscimo contínuo na acidez que foi maior nos 

frutos em atmosfera modificada. A atmosfera modificada leva a diminuição nos teores de 

O2 reduzidos e a um aumento de CO2, o que causa diminuição na taxa respiratória do 

produto e a um menor consumo dos ácidos pelo processo respiratório durante o 

armazenamento aumentando a vida pós-colheita do vegetal. No entanto, pelos valores de 

acidez medidos, a atmosfera modificada, a partir os 20 dias de armazenagem, não foi 

eficiente em reduzir a taxa respiratória e diminuir o consumo dos ácidos pela respiração, 

que diminuíram constantemente, mas de forma mais intensa após os 20 dias de 

armazenagem.  

 

Gráfico 05- Acidez titulável (%) em goiabas ‘Paluma’ orgânicas, armazenadas em câmara 

fria a 7oC sob atmosfera normal e modificada por até 30 dias. 

 

*Letras minúsculas diferentes indicam diferenças entre tratamentos em cada dia de avaliaçao. 

 

Não foi possível a realização das análises na saída de 40 dias, pois estes 

frutos apresentavam-se totalmente atacados por Penicillium spp., o que levou a podridão 

e impedimento das análises. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A armazenagem em atmosfera modificada diminuiu a desidratação, manteve 

uma ligeira maior suculência de goiabas ‘Paluma’ orgânicas.  

A armazenagem em atmosfera modificada manteve a acidez dos frutos em 

valores mais altos nos primeiros dias de armazenagem.  
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O tratamento em atmosfera modificada permite manter com maior qualidade 

goiabas da cultivar ‘Paluma’ produzidas sob cultivo orgânico. 
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Resumo: Os frutos de caroço, sobretudo as ameixas, possuem características bioquímicas e fisiológicas 
que as tornam altamente perecíveis. Isto torna-se um entrave para a conservação pós colheita dos frutos, 
uma vez que a forma de conservação mais utilizada é o armazenamento refrigerado, porém, o mesmo pode 
causar danos que depreciam a qualidade destes frutos. O trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade pós-
colheita de ameixas “Pluma 7” submetidas ao condicionamento térmico visando evitar ou adiar a 
manifestação de danos por frio. Os tratamentos consistiram em frutos que foram submetidos ao 
condicionamento térmico antes do armazenamento refrigerado a 0oC, e testemunha, em que os frutos não 
foram armazenados em frio logo após a colheita. Os frutos do tratamento de condicionamento térmico 
permaneceram por 24 horas em temperatura ambiente e posteriormente foram levados à câmara fria. As 
avaliações ocorreram na colheita (0 dias) e após dois dias de maturação após a colheita, aos 7, 14, 21 e 28 
dias de armazenamento a 0ºC. As variáveis analisadas foram a perda de massa fresca, firmeza de polpa, 
conteúdo de suco objetivo, sólidos solúveis totais, acidez e lanosidade. A perda de massa fresca diferiu 
estatisticamente em todas as saídas em ambos os tratamentos, sendo maior no tratamento 
condicionamento térmico. Com relação a firmeza da polpa, houve diferença estatística somente na saída 
aos 14 dias, sendo maiores as médias nos tratamentos testemunhas. O conteúdo de suco objetivo, assim 
como os sólidos solúveis totais, não diferiram estatisticamente entre os tratamentos em nenhuma das 
avaliações. O teor de acidez diferiu estatisticamente aos 0 e 7 dias, em que o tratamento condicionamento 
térmico apresentou as maiores médias. No decorrer do experimento, o teor de acidez diminuiu 
gradativamente devido ao amadurecimento dos frutos em ambos os tratamentos. Ameixas ‘Pluma 7’ são 
pouco suscetíveis a lanosidade, não havendo diferenças entre os tratamentos. 
 
Palavras-Chave: Lanosidade, danos por frio, condicionamento térmico, pós colheita. 

 

1 INTRODUÇÃO 

As frutas de caroço (ameixa, nectarina e pêssego) são produtos altamente 

perecíveis, pois amadurecem e entram em senescência rapidamente, além de 

apresentarem grande ocorrência de doenças pós colheita. Como forma de aumentar a 

vida pós colheita desses frutos, o armazenamento refrigerado é o mais utilizado. Este 

reduz a respiração, a produção de etileno, a perda de água, o desenvolvimento de 

podridões, e retarda o amadurecimento (ARGENTA et al., 2011).  

No entanto, a maioria das cultivares de frutas de caroço é suscetível a danos por 

frio. Estes podem aumentar por diversos fatores, como a cultivar, a temperatura 

(normalmente entre 2,2 a 7,8 ºC), o tempo de exposição, o grau de maturação do fruto, as 

características climáticas da zona de cultivo e as temperaturas anteriores à colheita 

(SALTVEIT JUNIOR e MORIS, 1990).  

A sintomatologia do dano por frio varia de acordo com a espécie, com os tecidos e 

com o tempo de permanência abaixo da temperatura mínima de segurança.  Os sintomas 
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causados podem ser modificações sensoriais, amadurecimento deficiente e alterações 

fisiológicas, aumento da respiração e produção de etileno, aumento da suscetibilidade ao 

ataque microbiano, o escurecimento enzimático e as mudanças da coloração da polpa 

(KLUGE e AGUILA, 2007).  

A falta de suculência, a lanosidade, a ausência de aroma e sabor e o fato de nunca 

amadurecerem normalmente são as principais queixas feitas pelos consumidores em 

relação a frutas de caroço.  

Para prevenir os danos por frio que depreciam a qualidade dos frutos, algumas 

estratégias vêm sendo estudadas como a procura por cultivares resistentes, o controle da 

atmosfera de armazenagem, o uso de bloqueadores de etileno, a aplicação de 

tratamentos térmicos como o aquecimento intermitente e o atraso na armazenagem 

refrigerada ou condicionamento (SEIBERT et al., 2010). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade pós-colheita de ameixas ‘Pluma 7’ 

submetidas a tratamentos térmicos visando evitar ou adiar a manifestação de danos por 

frio durante o armazenamento refrigerado. 

 

2 METODOLOGIA 

Os frutos utilizados no presente experimento foram colhidos na estação 

experimental da Epagri – Urussanga, em estádio de maturação fisiológica, na safra de 

2016. Após colhidas, as ameixas foram imediatamente transportadas ao Laboratório de 

Pós-colheita do Instituto Federal Catarinense - Campus Santa Rosa do Sul, onde foram 

submetidas a higienização com hipoclorito 0,05%, secadas, selecionadas e 

individualizadas de forma aleatória em bandejas alveoladas, contendo 12 frutos por 

bandeja. Os frutos do tratamento testemunha seguiram para armazenagem em câmara 

fria logo após a instalação do experimento. Os frutos do tratamento de condicionamento 

térmico permaneceram por 24 horas em temperatura ambiente e posteriormente foram 

levados à câmara fria. 

Os frutos dos dois tratamentos foram armazenados em uma câmara fria a 0ºC 

dispostos em bandejas alveoladas envoltos por bolsas plásticas e dentro de caixas de 

papelão. As avaliações ocorreram na colheita e na maturação após 7, 14, 21, e 28 dias de 

armazenamento. Em cada saída foram avaliados perda de massa fresca (%), firmeza da 

polpa (N), conteúdo de suco objetivo (%), sólidos solúveis totais (ºBrix), acidez titulável 

(%), e lanosidade (%).  

Determinou-se a perda de massa fresca (%) através da diferença entre o peso 

do fruto na data da instalação do experimento e cada avaliação, realizadas após 
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armazenagem refrigerada e período de amadurecimento a 21°C. Determinou-se a firmeza 

da polpa (N) com o auxílio de penetrômetro manual com ponteira de 8 mm de diâmetro, 

feita em lados opostos do fruto após a remoção da epiderme. 

O conteúdo de suco objetivo foi realizado através do método de Infante et al. 

(2009). Realizou-se a determinação dos sólidos solúveis através de um refratômetro 

digital, e a acidez titulável por meio de titulação volumétrica. 

Após a obtenção de valores de firmeza da polpa e conteúdo de suco objetivo, 

elaborou-se uma curva de firmeza da polpa versus conteúdo de suco extraível, 

posteriormente realizada uma análise de regressão e correlação para frutos colhidos e 

amadurecidos normalmente sem danos. Esta curva foi base para indicar o padrão de 

amadurecimento de cada cultivar sem lanosidade.  

O delineamento experimental utilizado foi completamente casualizado, contendo 

12 repetições por tratamento e data de avaliação, sendo que cada fruto compunha uma 

repetição. A variância dos dados foi analisada pelo programa de análise estatística 

SISVAR e as médias foram comparadas através do teste de Tukey (p < 0,05). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A desidratação apresentou maiores médias no tratamento condicionamento 

térmico (Gráfico 01), apresentando diferença estatística entre os dois tratamentos, em 

todas as saídas de análises. Uma das consequências indesejáveis deste tratamento é 

justamente esta perda de massa, mas que pode ser tolerada considerando o benefício do 

tratamento para o controle de danos de frio. 

 

Gráfico 01 - Perda de massa fresca (%) em ameixas ‘Pluma 7’ submetidas ao 

condicionamento térmico e armazenadas por até 28 dias a 0oC. 

  

Fonte: Os autores. 

 

ISSN 2526-4044      p. 48



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

A firmeza de polpa demonstrou diferença estatística somente aos 14 dias de 

armazenamento refrigerado, onde o tratamento condicionamento térmico apresentou 

menor média (Gráfico 02). Apesar de não apresentarem diferença estatística entre os 

tratamentos, em todos os dias de armazenamento (exceto aos zero dias (colheita)), os 

maiores valores de firmeza de polpa foram obtidos no tratamento testemunha. Isto deve-

se ao fato de que os frutos que compunham este tratamento não permaneceram um dia a 

temperatura ambiente (21ºC) antes de irem para ambiente refrigerado, como ocorreu com 

os frutos do tratamento condicionamento térmico. Este dia a mais que os frutos 

permaneceram em temperatura ambiente contribuiu para acelerar o metabolismo destes, 

contribuindo para a perda de firmeza da polpa dos frutos do tratamento condicionamento 

térmico. Com o condicionamento se obtém um fruto um pouco mais maduro, com menor 

firmeza, mas com melhores condições para evitar os sintomas de danos por frio. 

 

Gráfico 02 - Firmeza de polpa (N) em ameixas ‘Pluma 7’ submetidas ao condicionamento 

térmico e armazenadas por até 28 dias a 0oC. 

 

Fonte: Os autores. 

 

O conteúdo de suco dos frutos não apresentou diferença estatística entre os 

dois tratamentos em nenhuma das saídas de frio (Gráfico 03). Apesar disto, todas as 

saídas do tratamento testemunha, exceto aos 7 dias de armazenamento, apresentaram 

maiores valores de conteúdo de suco, indicando que o tratamento condicionamento 

térmico não foi eficiente em aumentar a suculência dos frutos. O trabalho de Seibert et al. 

(2010), também indica que frutos não submetidos ao condicionamento térmico 

apresentaram maior porcentagem de suco. 
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Gráfico 03 - Conteúdo de suco objetivo (%) em ameixas ‘Pluma 7’ submetidas ao 

condicionamento térmico e armazenadas por até 28 dias a 0oC. 

 

Fonte: Os autores. 

 

Também não observa-se diferença estatística entre os tratamentos com relação 

aos sólidos solúveis totais (Gráfico 04). Aos 0 dias de armazenamento, ou seja, na colheita, 

não houve diferença entre os valores de sólidos solúveis entre os dois tratamentos. Mesmo 

não apresentando diferenças estatísticas entre os tratamentos, observa-se que até os 14 

dias de armazenamento a testemunha apresentou maiores teores de açúcares, e após os 21 

dias de armazenagem o tratamento condicionamento térmico apresentou as maiores 

médias. Isto deve-se ao fato de que, os frutos submetidos a este tratamento ficaram 24 

horas em temperatura ambiente (21ºC) antes de serem armazenados em ambiente frio, e 

este período em temperatura ambiente contribuiu para acelerar o processo de maturação, e 

consequentemente, para o aumento de açúcares no fruto (VITTI, 2004). 

 

Gráfico 04 - Sólidos solúveis (ºBrix) em ameixas ‘Pluma 7’ submetidas ao condicionamento 

térmico e armazenadas por até 28 dias a 0oC. 

 

Fonte: Os autores. 
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O teor de acidez diferiu estatísticamente aos 0 e 7 dias, em que as ameixas do 

testemunha apresentaram menores médias (Gráfico 05). Com exceção da saída aos 14 

dias, em que os valores foram iguais para os dois tratamentos, e da saída aos 28 dias, em 

que a média do tratamento testemunha foi maior, a acidez se apresentou maior no 

tratamento condicionamento térmico nas demais saidas. Nota-se que, no decorrer das 

saídas, o teor de acidez foi diminuindo devido ao amadurecimento dos frutos em ambos 

os tratamentos, e que na saída aos 28 dias de armazenamento houve uma queda 

significativa das médias. Seibert et al. (2010) obteve resultados com pêssegos ‘Maciel’ 

submetidos ao condicionamento térmico, que mostram menores valores para acidez em 

todos os tratamentos no período de transferência para ar ambiente a 20oC. Isto deve-se 

ao fato de que os ácidos são utilizados como substratos para a respiração, que ocorre em 

maior intensidade em maiores temperaturas (VITTI, 2004).  

 

Gráfico 05 - Acidez titulável (%) em ameixas ‘Pluma 7’ submetidas ao condicionamento térmico 

e armazenadas por até 28 dias a 0oC. 

 

Fonte: Os autores. 

 

Os danos por frio foram detectados por meio da lanosidade, medida de forma 

subjetiva, dano que deteriora frutas de caroço inviabilizando-as para a comercialização e 

consumo. Esse dano ocorre na polpa do fruto tornando-o farináceo e sem suculência. 

Normalmente ameixas são menos suscetíveis a lanosidade, e mais suscetíveis à polpa 

translúcida, comparadas com pêssegos. 

Os valores de lanosidade não diferiram estatísticamente em nenhum dos 

tratamentos em nenhuma saída (Gráfico 06), mas aumentaram dos 14 dias até os 28 dias 

de armazenamento, mostrando que ameixas também podem apresentar o dano. No 

entanto, o dano foi verificado em uma porcentagem baixa de frutos, de 8 a 25%, sem 

diferença entre os tratamentos. 
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Gráfico 06 - Lanosidade objetiva (%) em ameixas ‘Pluma 7’ submetidas ao condicionamento 

térmico e armazenadas por até 28 dias a 0oC. 

 

Fonte: Os autores. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O condicionamento térmico não foi eficiente em evitar ou atrasar a 

manifestação de danos por frio em ameixas ‘Pluma 7’. 

As ameixas ‘Pluma 7’ são pouco suscetíveis ao dano por frio demonstrado na 

forma de lanosidade. 

O condicionamento térmico causou maior perda de massa fresca em ameixas 

‘Pluma 7’ e não foi eficiente em aumentar a suculência dos frutos. 
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Resumo: O Brasil produz anualmente aproximadamente 200 mil toneladas de frutas de caroço estando 
entre elas a nectarina. Em armazenamento refrigerado as nectarinas podem ser suscetíveis aos danos por 
frio, como a lanosidade, que diminui seu tempo em armazenagem com boa qualidade, escurecimento de 
polpa, falta de suculência e firmeza, entre outros fatores. O trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade 
pós-colheita da seleção ‘4841’ de nectarina da EPAGRI Urussanga. Os frutos foram submetidos ao 
condicionamento térmico antes do armazenamento refrigerado a 0oC, visando adiar a manifestação de 
danos por frio. As avaliações ocorreram na colheita e na maturação após a colheita e depois de 7, 14, 21 e 
28 dias a 0ºC mais dois dias a temperatura de 21ºC. Frutos sem o condicionamento térmico constituíram o 
tratamento testemunha. Os frutos foram avaliados quanto a perda de massa fresca, firmeza de polpa, 
conteúdo de suco objetivo, sólidos solúveis totais, acidez e danos por frio. A perda de massa fresca 
apresentou diferença entre todas as saídas nos dois tratamentos. A firmeza da polpa apresentou diferença 
entre os tratamentos somente na saída de 28 dias, o mesmo foi observado nas avaliações de suco objetivo 
e sólidos solúveis. Quanto a acidez houve diferença na saída de 14 dias de armazenamento, e nas demais 
não houve diferença estatística. Os danos por frio, observados na forma de lanosidade não apresentou 
diferença entre os tratamentos, exceto em 28 dias. O conteúdo de suco não diferiu ao longo do período de 
armazenagem e o condicionamento térmico não foi eficiente em aumentar ou manter a suculência. O 
condicionamento térmico não foi efetivo em evitar ou adiar a incidência de lanosidade.  
 
Palavras-Chave: Armazenamento refrigerado, tratamento térmico, lanosidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Entre os objetivos do armazenamento refrigerado está o aumento da vida útil 

do produto, podendo-se ampliar o período de comercialização e oferta ao consumidor 

(CANTILLANO, 2010). Entretanto, várias espécies de frutas são sensíveis à baixa 

temperatura, levando há um limite crítico para cada cultivar. Uma vez abaixo deste limite, 

e dependendo do tempo de exposição, uma série de distúrbios fisiológicos associados ao 

frio pode se desenvolver (CHITARRA e CHITARRA, 2005).  

A nectarina, assim como o pêssego e ameixa, são frutas suscetíveis aos danos 

por frio, sendo que cada uma apresenta danos em maiores ou menores intensidades. As 

nectarinas e ameixas normalmente apresentam lanosidade em intensidade abaixo do 

pêssego. Quanto ao escurecimento de polpa, perda de firmeza e aumento de suculência 

todas as Prunaceas são semelhantes (PINTO et al., 2012).  

Estes danos são observados em frutos após a armazenagem refrigerada 

prolongada (KLUGE; SCARPARE FILHO; PEIXOTO, 2001). 
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Para prevenir os danos por frio que diminuem a qualidade dos produtos, podem 

ser utilizadas algumas estratégias como a procura por cultivares resistentes, o controle da 

atmosfera de armazenagem, o uso de bloqueadores de etileno, a aplicação de 

tratamentos térmicos como o aquecimento intermitente e o atraso na armazenagem 

refrigerada ou condicionamento (SEIBERT et al., 2010). 

O programa de melhoramento genético de frutas de caroço Estação 

Experimental da Epagri em Urussanga possui várias seleções de pêssegos e nectarinas 

aclimatadas as condições climáticas da região. A seleção 4841 de nectarinas é uma 

seleção com bom potencial que já está disponível aos produtores para plantio, estando 

plantada e em fase de produção no município. No entanto, pouco se sabe do 

comportamento desta seleção em pós-colheita, devendo ser realizados trabalhos de 

armazenamento para ver seu potencial de conservação em boas condições. 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade pós-colheita de nectarinas 

da seleção ‘SC 4841’ submetidos a tratamentos térmicos visando evitar ou adiar a 

manifestação de danos por frio durante o armazenamento refrigerado. 

 

2 METODOLOGIA 

As nectarinas utilizadas no experimento foram colhidas no mês de novembro de 

2016 em estádio de maturação fisiológica (estádio do desenvolvimento no qual o fruto 

continuará seu desenvolvimento mesmo que colhido, separado da planta) na estação 

experimental da Epagri - Urussanga, sendo imediatamente transportados ao Laboratório 

de Pós-colheita do Instituto Federal Catarinense - Campus Santa Rosa do Sul, onde 

foram higienizados com hipoclorito 0,05%, secados, selecionados e individualizados 

aleatoriamente em bandejas alveoladas. Os frutos do tratamento testemunha seguiram 

para armazenagem em frio logo após a instalação do experimento. Frutos que 

permaneceram por 24 horas a temperatura ambiente compuseram o tratamento de 

condicionamento térmico, sendo levados a ambiente frio após este período.  

Os frutos dos dois tratamentos foram armazenados em uma câmara fria a 0ºC 

dispostos em bandejas alveoladas envoltos por bolsas plásticas e dentro de caixas de 

papelão. As avaliações ocorreram na colheita e na maturação após 7, 14, 21, e 28 dias de 

armazenamento mais 2 dias em temperatura ambiente (21ºC). Em cada saída foram 

avaliados perda de massa fresca (%), firmeza da polpa (N), conteúdo de suco objetivo 

(%), sólidos solúveis totais (º Brix), acidez titulável (% ácido málico), e lanosidade (%).  

A perda de massa fresca (%) foi determinada pela diferença de peso entre a 

instalação do experimento e cada avaliação após armazenagem refrigerada e período de 
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amadurecimento a 21°C. A firmeza da polpa (N) determinada em lados diametralmente 

opostos com uso de penetrômetro manual equipado com ponteira de 8 mm de diâmetro 

após remoção da epiderme. 

O conteúdo de suco objetivo (%) foi realizado através do método de Infante et al. 

(2009), onde utiliza-se um pequeno pelete de polpa inserido dentro de papeis finos, sendo 

introduzido em uma máquina que esmaga este pelete, e através da diferença de peso 

entre os papeis contendo suco e polpa tem-se o conteúdo de suco objetivo. Os sólidos 

solúveis foram realizados através de um refratômetro digital com unidades expressas em 

ºBrix, e a acidez titulável por meio de titulação volumétrica.  

Com os valores de firmeza da polpa e conteúdo de suco objetivo foi elaborada 

uma curva de firmeza da polpa versus conteúdo de suco extraível e realizada uma análise 

de regressão e correlação para frutos colhidos e amadurecidos normalmente sem danos. 

Esta curva foi base para indicar o padrão de amadurecimento da cultivar sem lanosidade. 

O experimento foi conduzido em delineamento experimental completamente 

casualizado, com 15 repetições por tratamento e saída, sendo que cada fruto compunha 

uma unidade experimental. A variância dos dados foi analisada pelo programa de análise 

estatística SISVAR e as diferenças entre as médias foram comparadas pelo teste de 

Tukey (p < 0,05). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A desidratação entre os dois tratamentos apresentou diferença estatística em 

todas as saídas de análises (Gráfico 01), apresentando maiores médias no tratamento 

condicionamento térmico, exceto na avaliação de 21 dias. Segundo Streif et al. (1994), o 

tratamento de condicionamento aumenta a desidratação dos frutos porque mesmo tendo 

controle da umidade, ocorre o déficit de pressão de vapor. Uma das consequências 

indesejáveis deste tratamento é justamente esta perda de massa, mas que pode ser 

tolerada considerando o benefício do controle de danos de frio. 

A perda de massa oscilou entre as saídas (Gráfico 01), não apresentando 

resultado padrão de desidratação, que seria diminuição da mesma ao longo dos dias.  
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Gráfico 01- Perda de massa fresca (%) em nectarina ‘4841’ submetidas ao 

condicionamento térmico e testemunha armazenados por até 28 dias a 0oC. 

 

Fonte: Os autores. 

A firmeza de polpa apresentou diferença estatística somente após 28 dias de 

armazenamento refrigerado, onde o tratamento condicionamento térmico obteve menor 

média (Gráfico 02). Em todas as datas de avaliação as maiores médias foram obtidas no 

tratamento testemunha, pois os frutos que compunham este tratamento não 

permaneceram um dia a temperatura ambiente (21ºC). Como o tratamento 

condicionamento permaneceu um dia a mais maturando, acelerou seu metabolismo 

favorecendo a perda de firmeza da polpa.  

 

Gráfico 02- Firmeza de Polpa (N) em nectarina ‘4841’ submetidas ao condicionamento térmico 

e testemunha armazenados por até 28 dias a 0oC. 

 

Fonte: Os autores. 

O conteúdo de suco dos frutos não apresentou diferença estatística entre os 

dois tratamentos em todas as saídas, exceto em 28 dias de armazenamento (Gráfico 03). 

Os valores oscilaram entre todas as saídas e entre os tratamentos, não obtendo-se 

diferença entre eles, indicando que, por este método de avaliação, o tratamento 

condicionamento térmico não foi eficiente em aumentar a suculência dos frutos, pois 
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permaneceu semelhante ao tratamento testemunha. Encontrou-se dados coincidentes no 

trabalho de Seibert et al. (2010) onde o condicionamento não aumentou a porcentagem 

de suco durante a armazenagem refrigerada e amadurecimento.  

 

Gráfico 03- Conteúdo de Suco Objetivo (%) em nectarina ‘4841’ submetidas ao 

condicionamento térmico e testemunha armazenados por até 28 dias a 0oC. 

 

Fonte: Os autores. 

Em relação aos sólidos solúveis, observou-se também diferença estatística 

somente na saída de 28 dias (Gráfico 04). Até os 14 dias de armazenamento a testemunha 

apresentou maiores teores de açucares em relação ao condicionamento, mesmo não 

havendo diferença estatística. Após os 21 dias de armazenagem o tratamento 

condicionamento se apresentou mais elevado, isto se deve ao fato de que neste tratamento 

os frutos ficaram sob temperatura ambiente por 24 horas, acelerando seu processo de 

maturação e consequentemente sintetizando mais açucares. O condicionamento causa o 

amadurecimento e perda da firmeza dos frutos, levando à despolimerização de pectinas das 

paredes celulares, o que favorece o incremento nos teores de sólidos solúveis totais 

(SEIBERT et al., 2010). 

Gráfico 04- Sólidos Solúveis Totais (ºBrix) em nectarina ‘4841’ submetidas ao 

condicionamento térmico e testemunha armazenados por até 28 dias a 0oC. 

 

Fonte: Os autores. 
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O teor de acidez diferiu somente na saída de 14 dias, não oscilando nos 

demais dias de análises (Gráfico 05). Mesmo assim a acidez se apresentou maior no 

condicionamento térmico em todas as datas de avaliações. Estes dados divergem dos 

encontrados por Seibert et al. (2010) que observaram diminuição da acidez em todos os 

tratamentos no período de transferência para ar ambiente. Esta diminuição decorre do 

consumo dos ácidos como substrato de respiração, que é mais acentuada em 

temperatura de 21°C em comparação a 0°C. 

 

Gráfico 05- Acidez Titulável (%) em nectarina ‘4841’ submetidas ao condicionamento térmico 

e testemunha armazenados por até 28 dias a 0oC. 

 

Fonte: Os autores. 

 

Os danos por frio foram detectados por meio da lanosidade, um dano que 

deteriora frutas de caroço inviabilizando-as para a comercialização. Esse dano ocorre na 

polpa do fruto tornando-o farináceo e sem suculência.  

Assim como nas demais variáveis houve diferenças estatística somente na 

saída de 28 dias, onde a lanosidade apresentou-se maior no tratamento testemunha 

(Gráfico 06). Nos demais dias de avaliação pode-se observar que não houve diferença 

estatística entre os tratamentos, mostrando que nectarinas são pouco suscetíveis aos 

danos por frio, e que o condicionamento térmico foi efetivo em retardar a lanosidade 

somente na saída de 28 dias. 
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Gráfico 06- Lanosidade (%) em nectarina ‘4841’ submetidas ao condicionamento térmico e 

testemunha armazenados por até 28 dias a 0oC. 

 

Fonte: Os autores. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A qualidade das nectarinas da seleção ‘4841’ são influenciadas pelo tratamento 

térmico.  

O tratamento térmico em nectarinas antes do armazenamento não influencia a 

lanosidade até 21 dias de armazenamento. 

O tratamento térmico em nectarinas antes do armazenamento, resulta em 

menor lanosidade aos 28 dias de armazenamento. 
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Resumo: O pinheiro araucária (Araucaria angustifolia) ocorre naturalmente no Brasil, deste 
modo é uma das espécies florestais mais importantes do Sul do Brasil. Os estudos sobre 
métodos que favorecem a germinação e crescimento inicial para esta espécie são 
insuficientes. Este trabalho teve por objetivo avaliar o efeito de doses do hormônio AIB na 
germinação de sementes de pinhões. Foram selecionadas sementes uniformes e 
separadas por tratamentos.Foram testados cinco tratamentos, constituídos por cinco 
dosagens de ácido indol butírico (AIB), de 0;1000; 2000; 3000; e 4000 ppm. As sementes 
foram imersas nas soluções com suas respectivas concentrações por aproximadamente 5 
segundos, e após plantadas a 2-3cm de profundidade em tubetes contendo substrato. 
Cada tratamento era composto por 24 tubetes que compunham as repetições, que 
permaneceram em casa de vegetação por 100 dias. Posteriormente aos 100 dias foram 
analisados: número e tamanho de raízes, massa verde e seca de raízes, tamanho de 
parte aérea, massa verde e seca de parte aérea e relação parte aérea por raiz. O 
experimento foi conduzido em delineamento experimental completamente casualizado, 
com 3 repetições por tratamento. A variância dos dados foi analisada pelo programa de 
análise estatística SISVAR e as diferenças entre as médias foram comparadas pelo teste 
de Tukey (p < 0,05). As diferentes dosagens de AIB não interferiram no tamanho, massa 
verde e massa seca da parte aérea e nem no número e tamanho de raízes. A massa 
verde de raízes foi maior em 1000 ppm e a massa seca maior em 3000 ppm.  
 
 
Palavras-Chave: Ácido indol butírico, Araucaria angustifolia, dosagens.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O pinheiro araucária (Araucaria angustifolia) ocorre naturalmente no Brasil, 

distribuindo-se pelos Estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. 

Aparece também em pequenas porções distribuídas na região sul dos estados de São 

Paulo, Minas Gerais e nas áreas de altitude elevada do Rio de Janeiro (CARVALHO, 

1994). 

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. Estudos desta 

espécie são constituídos de poucas informações sobre métodos que melhoram a 

germinação e crescimento inicial de plântulas de araucária (FILHO; AMARAL; CERVI, 

1985). 
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Na região Sul do Brasil, devido ao intenso desmatamento nos últimos tempos, o 

seu cultivo tem recebido forte incentivo por parte de órgãos governamentais, estaduais e 

municipais, ligados ao meio ambiente e à agricultura (AMARANTE et al., 2007). 

Este trabalho teve por objetivo avaliar o efeito de doses do hormônio AIB no 

crescimento de plântulas oriundas de sementes de pinhões.  

 

2 METODOLOGIA 

As sementes do pinhão foram coletadas em atividade extrativista no município 

de Bom Jesus-RS, e imediatamente transportados para laboratório de Pós colheita do 

Instituto Federal Catarinense - Campus Santa Rosa do Sul. Foram selecionadas 

sementes uniformes e separadas por tratamentos. O trabalho contou com 5 tratamentos, 

constituídos de diferentes dosagens de ácido indol butírico (AIB), sendo: 0, 1000, 2000, 

3000, e 4000 ppm.  

As sementes foram imersas nas soluções contendo as respectivas 

concentrações por um tempo de aproximadamente 5 segundos. Logo após foram 

plantadas a 2-3cm de profundidade em tubetes contendo substrato (terra e casca de arroz 

carbonizada). Cada tratamento foi constituído por 24 tubetes que compunham as 

repetições. Todos os tratamentos permaneceram em casa de vegetação por um período 

de 100 dias. 

As variáveis analisadas após os 100 dias foram: número e tamanho de raízes, 

massa verde e seca de raízes, tamanho de parte aérea, massa verde e seca de parte 

aérea e relação parte aérea por raiz. 

O experimento foi conduzido em delineamento experimental completamente 

casualizado, com 3 repetições por tratamento. A variância dos dados foi analisada pelo 

programa de análise estatística SISVAR e as diferenças entre as médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey (p < 0,05). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O tamanho da parte aérea e das raízes não diferiram em nenhuma dosagem 

de AIB (Tabela 01). Os resultados mostram que as diferentes doses de ácido indol 

butírico não interferem no crescimento aéreo e radicular de sementes de pinhão 

germinadas. Também não ocorreu a inibição de crescimento com o aumento das 

dosagens.  
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Tabela 01 - Comprimento (centímetros) da parte aérea e raízes de sementes de pinhão germinadas sob diferentes 

doses de AIB na safra de 2016. IFC/Campus Santa Rosa do Sul. 

Doses AIB (mg/L) 
Comprimento (cm) 

Parte Aérea Raízes 

0 24,07a 29,35a 

1000 22,97a 32,14a 

2000 22,96a 31,39a 

3000 24,24a 33,48a 

4000 20,75a 34,55a 
*Letras minúsculas diferentes na coluna indicam diferenças entre tratamentos. 

 

A relação entre parte aérea e raiz apresentou diferença estatística entre as 

dosagens (Gráfico 01). A maior relação se deu na dosagem de 0 ppm, ou seja, o 

testemunha, e a menor relação na dose de 4000 ppm. O aumento nas doses de AIB pode 

provocar decréscimo na relação parte aérea/raiz, pois estimula o crescimento das raízes.  

 

Gráfico 01- Relação parte aérea/raiz de sementes de pinhão germinadas sob 

diferentes doses de AIB na safra de 2016. IFC/Campus Santa Rosa do Sul. 

 

*Letras minúsculas diferentes indicam diferenças entre tratamentos. 
 

O número de raízes também não apresentou diferença estatística entre os 

tratamentos (Gráfico 02), porém nota-se que na dosagem de 3000 ppm, em números 

absolutos, houve um incremento no número de raízes quando comparado a 0 e 4000 

ppm. As raízes são importantes na absorção de água e nutrientes do solo, bem como na 

síntese de reguladores de crescimento da planta. Sendo assim, considera-se que o 

aumento do crescimento radicular incrementa o desenvolvimento da planta (LARCHER, 

2000). 
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Gráfico 02- Número de raízes de sementes de pinhão germinadas sob diferentes 

doses de AIB, na safra de 2016. IFC/Campus Santa Rosa do Sul. 

 

*Letras minúsculas diferentes indicam diferenças entre tratamentos. 
 

A massa verde da parte aérea não diferiu em nenhuma dosagem (Tabela 02). 

As raízes obtiveram maior peso na dosagem de 1000 ppm e menor em 2000 ppm, 

apresentando diferença estatística entre esses dois tratamentos. Nos demais não houve 

diferenças.   

 

Tabela 02- Massa verde (gramas) da parte aérea e de raízes de sementes de pinhão germinadas sob diferentes doses 

de AIB na safra de 2016. IFC/Campus Santa Rosa do Sul. 

Doses AIB (mg/L) 
Massa Verde (g) 

Parte Aérea Raízes 

0 6,11ª   2,00ab 

1000 5,95ª 2,39a 

2000 5,09ª 1,45b 

3000 6,50ª   1,90ab 

4000 5,14ª   1,61ab 
*Letras minúsculas diferentes na coluna indicam diferenças entre tratamentos. 

 

Quanto ao peso seco da parte aérea não houve diferença. No entanto, no peso 

seco de raízes houve distinção entre os tratamentos (Tabela 03). Na dosagem de 3000 

ppm houve incremento da massa seca, e na dosagem de 4000 ppm foi obtida a menor 

média, porém não houve diferença estatística entre estes tratamentos. Nos demais 

tratamentos não houve diferença estatística também. O tratamento em 4000 ppm indica 

um possível problema de sensibilidade da espécie às altas concentrações do hormônio. 

Doses elevadas do mesmo pode levar a toxicidade, diminuindo o crescimento aéreo.  A 

concentração ótima do fitorregulador é variável de acordo com a espécie, cultivar e tipo de 

estaca utilizada (LANA et al., 2008). Biasi et al. (1990) em seu estudo demonstra que o 
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uso de AIB contribui para o aumento do sistema radicular. Silva e Frasseto (2013) 

avaliaram comprimento e massa seca de raízes, e observaram sua diminuição com o 

aumento da concentração de AIB.  

 

Tabela 03 - Massa verde (gramas) da parte aérea e de raízes de sementes de pinhão germinadas sob diferentes doses 

de AIB na safra de 2016. IFC/Campus Santa Rosa do Sul. 

Doses AIB (mg/L) 
Massa Seca (g) 

Parte Aérea Raízes 

0 1,78ª   0,59ab 

1000 1,77ª   0,62ab 

2000 1,53ª   0,54ab 

3000 1,99ª 0,72a 

4000 1,48ª 0,51b 
*Letras minúsculas diferentes na coluna indicam diferenças entre tratamentos. 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As diferentes dosagens de AIB não interferem no tamanho, massa verde e 

massa seca da parte aérea.  

O número e tamanho de raízes não diferiu em nenhum tratamento. 

A massa verde de raízes foi maior quando as sementes de pinhão foram 

imersas em 1000 ppm de AIB, enquanto e a massa seca foi superior quando da imersão 

em 3000 ppm. 

 

 

REFERÊNCIAS 

AMARANTE, C.V.T.; MOTA, C.S.; MEGGUER, C.A.; IDE, G.M. Conservação pós-colheita 
de pinhões [sementes de Araucaria angustifolia ( Bertoline) Otto Kuntze] armazenados em 
diferentes temperaturas. Ciência Rural, v.37, n.2, p.346-351, mar-abr, 2007. 
 
BIASI, R.; MARTNO, G.; COSTA, G. Propagation on Hayward Florianópolis (Actinidia 
deliciosa) from soft and semi-hardwood cuttings. Acta Horticulturae, Hagne, n. 282, p. 
243-50, 1990. 
 
CARVALHO, P.E.R. Araucaria angustifolia (Bertoloni) Otto Kuntze: Pinheiro-do-Paraná. 
Espécies florestais brasileiras: recomendações silviculturais, potencialidades e uso da 
madeira. EMBRAPA, p.70-78, 1994. 
  

FILHO, L.D.; AMARAL, L.; CERVI, P,H. Métodos para testar poder germinativo das 
sementes de Araucaria angustifolia (Bert) O.Ktze. Revista Brasileira de Sementes, vol.7, 
n.2, p.113-124, 1985. 
 

ISSN 2526-4044      p. 65



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

LANA, R. M. Q.; LANA, A. M. Q.; BARREIRA, S.; MORAIS, T. R.; FARIA, M. V de. 
DOSES DO ÁCIDO INDOLBUTÍRICO NO ENRAIZAMENTO E CRESCIMENTO DE 
ESTACAS DE EUCALIPTO (Eucalyptus urophylla). Biosci. J., Uberlândia, v. 24, n. 3, p. 
13-18, 2008. 
 
LARCHER, W. Ecofisiologia vegetal. São Carlos: Rima, 2000. 531 p. 
 
SILVA, D.B.; FRASSETO, E.G. Influência do ácido indolbutírico no enraizamento de cana-
de-açúcar. Monografia, FESURV, Universidade de Rio Verde, 2013. p.1-10. Disponível 
em:<http://www. unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/INFLUENCIA%20DO%20ACIDO%20 
INDOL%20 BUTIRICO %20NO%20ENRAIZAMENTO%20DA%20CANA%20D %20 
ACUCAR.pdf>. Acesso em: 31 ago. 2016. 

ISSN 2526-4044      p. 66



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

USO DE Thymus vulgaris NO CONTROLE DO ÁCARO Varroa destructor. 

 

Emerson Valente de Almeida1, Lucas Almeida da Silva2, Vitória Pereira Alves3, Tiago 
Becker Ribeiro4, Erick Pereira5, Miguelangelo Ziegler Arboitte6, Maurício Duarte 

Anastácio7. 
 

1Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul/ emersonmvalente@gmail.com  
2 Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul/ lucas_almeida_las@hotmail.com 

3 Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul/ vitoriaalves-ifc@hotmail.com 
4 Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul/ tiagobeckerribeiro1012@gmail.com 

5 Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul/ erick_cachopa@outlook.com 
6Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul/ miguelangelo.arboitte@santarosa.ifc.edu.br 

7Instituto Federal Catarinense/Zootecnia I/Campus Santa Rosa do Sul/ mauricio.anastacio@santarosa.ifc.edu.br 

 
 

Resumo: A apicultura possui importância na conservação dos biomas, uma vez que é responsável 

pela polinização das plantas além da obtenção do mel, contudo as abelhas veem sofrendo ataque de 

doenças em suas colmeias. Neste trabalho o objetivo foi avaliar o manejo de Varroa destructor (varroa) em 

colmeias de Apis mellifera africanizadas, através do uso do óleo essencial (timol) oriundodo tomilho 

(Thymus vulgaris), junto a maravalha no fumigador. Para tal foi avaliado o índice de infestação de varroas 

em abelhas adultas e a queda de ácaros trinta minutos e quatro horas após a aplicação dos tratamentos 

controle (TC) e contendo tomilho (TT). O TT não apresentou influência significativa (p>0,10) nos valores 

médios de queda de ácaros ao final do experimento, após trinta minutos e quatro horas da aplicação, 

apresentando 2,7 e 2,58 varroas, respectivamente, mantendo os índices de infestação em abelhas adultas 

em 6,17%, abaixo do recomendado para a aplicação de produtos acaricidas no controle de varroas, mas 

valor de infestação acima dos 5% do TC. O tomilho in natura junto a maravalha no fumigador resultou em 

leve influência na queda dos ácaros 30 minutos após a aplicação da fumaça, e a não atuação quatro horas 

após o emprego do tratamento A utilização da planta tomilho junto a maravalha no fumigador na proporção 

1:1, não apresentou a eficiência acaricida. 

Palavras-Chave: Apicultura. Apis mellifera. Doença Apícola. Sanidade Apícola. Tomilho. 

1 INTRODUÇÃO 

O Brasil é grande produtor de mel de qualidade, geleia real, própolis,  apitoxina, 

cera e de pólen, contudo atualmente a apicultura vem passando por problemas 

relacionados a doenças e pragas tornando-se necessário a manejo adequado das 

colmeias. 

Organismos como bactérias, fungos, vírus, protozoários e ácaros causam 

doenças que prejudicam as abelhas desde a fase larval, até a fase adulta das abelhas 

(LOPES et al., 2004), o que acarreta em prejuízos para o apicultor e para o processo de 

polinização (ALMEIDA et al., 2013). No Brasil, as principais doenças responsáveis por 

atingir as abelhas adultas denominam-se nosemose, causada pelo protozoário Nosema 

apis, e a varroatose, que ataca tanto as crias quanto as abelhas adultas, possuindo como 

agente causador o ácaro Varroa destructor (ALMEIDA et al. 2013). 
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A ocorrência de doenças no Brasil não tem sido fator limitante para a 

apicultura, pela rusticidade das abelhas africanizadas, as quais são mais tolerantes ao 

ataque destes organismos, em razão de seu comportamento higiênico, e pela ocorrência 

de condições climáticas amenas que acabam por favorecer as colmeias.  

O manejo de doenças e pragas apícolas engloba a revisão das colmeias até a 

aplicação de técnicas e produtos que amenizam os danos causados e evitam a 

propagação de agentes patológicos. Para o controle da infestação de Varroa destructor o 

emprego de produtos naturais como óleos essenciais como o óleo de timol tem sido 

utilizado, pela sua função acaricida, sem afetar as abelhas e a qualidade do mel. 

Neste sentido o óleo de timol apresenta custos elevados, já o plantio do tomilho 

(Thymus vulgaris), pode fornecer possível material a ser utilizado no fumigador, e suas 

flores produzem néctar e pólen. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência do 

tomilho, aplicado juntamente à maravalha utilizada no fumigador para o manejo de ácaros 

Varroa destructor presente em colmeias de abelhas africanizadas. 

2 METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido no Instituto Federal Catarinense Campus Santa 

Rosa do Sul (IFC) (29º5’52”S 49°48' 51"O), no período de junho de 2015 a março de 

2016. Foram selecionadas 10 colmeias povoadas com abelhas Apis mellifera 

africanizadas, a partir de 18 enxames presentes no apiário do IFC. A seleção se deu 

através dos índices homogêneos de incidência do ácaro Varroa destructor em abelhas 

adultas, conforme metodologia descrita por Castagnino e Orsi (2012).  

O delineamento experimental foi constituído de dois tratamentos e cinco 

repetições. Os tratamentos foram: TC - tratamento controle: somente maravalha no 

fumigador, sendo este a testemunha e TT - tratamento com tomilho: composto por folhas 

secas de tomilho + maravalha no fumigador. No TT, a maravalha foi misturada as folhas 

secas de tomilho na proporção 1:1 de modo a homogeneizar o composto. Foram 

utilizados fumigadores diferentes para cada tratamentoa fim de evitar a contaminação e 

assim introduzir a fumaça no interior da colmeia. 

Para o recolhimento dos ácaros, foi utilizado papel cartão branco (36,6 cm de 

largura por 48,2 cm de comprimento), com bordas laterais de 0,5 cm voltadas para cima, 

segundo metodologia proposta por (SILVA. Lucas Almeida da.2015). O papel cartão foi 

inserido através do alvado nas colmeias pela manhã, antes da aplicação de 10 segundos 

de fumaça com intervalo de 30 segundos sem fumaça, o processo foi repetido três vezes, 

transcorrendo-se dois minutos. Após trinta minutos da última aplicação, foi retirado o 
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papel cartão para a contagem dos ácaros, e recolocados nas colmeias, e após quatro 

horas retirado em definitivo, efetuando-se nova contagem. O acompanhamento da 

infestação de varroa em abelhas adultas durante o período de execução do trabalho 

seguio a metodologia descrita por Castagnino e Orsi (2012). As coletas e observações 

foram realizadas a cada 30 dias por um período de 10 meses. 

Os índices de infestação por V. destructor e o número de indivíduos de ácaros 

coletados foi contabilizado e as médias mensais dos tratamentos foram submetidas a 

análise de variância e comparadas pelo teste de Tukey sendo este considerado ao nível 

de 10% pela difícil mensuração do número de abelhas de uma colmeia e sua alta variação 

de população, e calculados através do programa estatístico Excel. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As observações realizadas 30 minutos após a aplicação dos tratamentos 

(Tabela 1) apresentaram interação entre tratamentos e os meses avaliados (P<0,10), 

quando comparado o número médio de ácaros encontrados no papel cartão, sendo que 

nos meses de setembro e outubro a queda de varroas foi maior no tratamento com 

tomilho (TT) e nos meses de julho e agosto para o tratamento controle (TC).   

Tabela 1: Número médio mensal de ácaros Varroa destructor encontrados no papel cartão 

30 minutos após a aplicação dos tratamentos com Tomilho (TT) e Controle (TC), ao longo 

dos dez meses de realização do trabalho. 

Trat 
2015 2016 

ẋ 
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar 

TT 2 bc 0,6 c 2,4 bc 4,4 ab 7,8 a 1 c 2,2 bc 2,8 bc 2,8 bc 1,4 c 2,7 

TC 1,2 c 4,4 ab 6,4 a 2,2 bc 2,6 bc 2,6 bc 1,6 bc 1,6 bc 1,4 c 0,8 c 2,5 

ẋ 1,6 AB 2,5 AB 4,4 AB 3,3 AB 5,2 A 1,8 AB 1,9 AB 2,2 AB 2,1 AB 1,1 B 2,6 

ẋ - Médias. 
Letras minúsculas na mesma linha diferem ao nível de 10 % pelo teste de Tukey. 
Letras maiúsculas na mesma coluna diferem ao nível de 10 % pelo teste de Tukey. 

 

Na média dos tratamentos não foi observada diferença (P>0,10), sendo os 

valores apresentados de 2,7 e 2,5 varroas, para o TT e TC, respectivamente. Ainda que 

não significativo (P>0,10), a diferença entre as duas médias foi de 9,45% a favor do 

tratamento que utilizou tomilho, demonstrando possível efeito sobre a queda dos ácaros.  

De acordo com Rosenkranz et al. (2010), o timol, princípio ativo do tomilho é 

ineficiente no estágio de reprodução dos ácaros no interior das células de cria, porém 
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como observado neste trabalho demonstra efeito sobre a queda das varroa aderidas em 

abelhas adultas. Pérez (2016) verificou que soluções destiladas de tomilho não 

acarretaram na morte de abelhas, causando a morte dos ácaros. Desta forma, apesar de 

não significativo (P>0,10), o maior número médio de ácaros caídos após 30 minutos da 

aplicação da fumaça contendo tomilho, pode estar ligada ao efeito acaricida desta planta.  

Em outubro o número médio de varroas caídas sobre o papel cartão após 30 

minutos da aplicação da fumaça, foi superior no TT (7,8 ácaros), enquanto que o TC a 

maior queda se deu no mês de agosto (6,4 ácaros). A população de abelhas em colmeias 

eleva-se em épocas de abundante florada, no local de realização do trabalho este período 

compreende a primavera, desta forma, o tomilho, ao menos no mês de outubro, auxiliou 

na queda dos ácaros no momento em que as colmeias apresentavam maior população de 

abelhas, auxiliando estas no comportamento de “grooming”. 

Registramos que não houve interação entre os tratamentos e os meses 

avaliados após quatro horas da aplicação dos tratamentos, desta forma (P>0,10) 

(Tabela2) não evidenciando eficiência do TT sobre a população de ácaros caídos neste 

instante sendo uma possível causa deste resultado o comportamento higiênico queé 

realizado pelas abelhas. 

Tabela 2: Número médio mensal de Varroa destructor encontrados na cartolina 4 horas 

após a aplicação dos tratamentos com Tomilho (TT) e Controle (TC), ao longo dos dez 

meses de realização do trabalho. 

Trat 
2015 2016 

ẋ 
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar 

TT 3,4 1,8 1,8 2,6 3,8 2 2 2,8 3,6 2 2,58 

TC 3,6 3,6 7 2,8 3,8 1,4 3,2 3 0,6 0,2 2,92 

ẋ 3,5 2,7 4,4 2,7 3,8 1,7 2,6 2,9 2,1 1,1  2,75 

ẋ - Medias   

Os produtos comerciais à base de timol, em sua maioria são formulados dentro 

de matrizes (gel, tabletes de vermiculita ou pastilhas de celulose) que permitem sua 

gradual e regular liberação, sendo sua eficácia dependente da evaporação do princípio 

ativo no interior da colmeia (GIACOMELLI, 2015). Assim, a queda não significativa 

(P>0,10) de ácaros sobre a cartolina quatro horas após a aplicação do TT e a pouca 

influência na queda aos 30 minutos em relação ao TC, pode ser explicada pelo modo de 

aplicação que se apresentou por meio da fumaça que apresenta efeito imediato e pouco 

duradouro. Enquanto produtos comerciais são utilizados durante semanas no interior da 

colmeia, liberando de forma gradativa o princípio ativo, a aplicação de fumaça testada 

aqui, ocorreu somente uma vez a cada mês, no intervalo de 2 minutos. Sendo assim, a 

ISSN 2526-4044      p. 70



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

não continuação da exposição de varroa à fumaça do tomilho pode ser um dos motivos da 

pouca eficiência do TT. 

A média encontrada para o tratamento TT (6,17%) e TC (5%) ao final do 

experimento, diferiram estatisticamente (P<0,10) entre si. De acordo com Delaplane e 

Hood (1997) e Martin (1998), em colônias que apresentam índices de infestação por 

varroa em abelhas adultas acima de 10%, recomenda-se o emprego de algum tratamento 

controle, enquanto que para Villegas et al. (2009) os índices para o controle seriam acima 

de 5% e para Araujo et al. (2015) seria de 7,0%. O mais plausível é a recomendação de 

Imdorf et al. (1996), a qual sugere que o apicultor deve controlar a população de zangões 

quando os índices de varroa ficarem entre 5,0% e 10,0%. Esta ação tem reduzindo a 

população de varroa à metade quando se é retirado até um terço das crias de zangões, 

principalmente na primavera. 

Desta forma, apesar do tratamento com tomilho apresentar valor médio ao final 

do experimento, estatisticamente maior (P<0,10) que o tratamento controle, este ainda foi 

menor que o necessário para a intervenção com produtos à base de óleos essenciais por 

parte do apicultor, ou seja, o TT manteve índice relativamente baixo de infestação por 

varroas em abelhas adultas nas colmeias testadas o que demonstra que mesmo não 

apresentando valor significativo para controle se mostra uma boa alternativa para 

tratamento de varroatose. 

Contudo, sugere-se que os resultados obtidos neste trabalho podem ter sido 

influenciados pelas condições climáticas. Segundo Bugalho (2009) ao avaliar a influência 

das precipitação no comportamento higiênico das abelhas. Desta forma, os índices 

levemente abaixo do recomendo para a aplicação de produtos acaricidas, apresentados 

por ambos os tratamentos (TT e TC), podem estar relacionados ao maior montante de 

abelhas presente no interior das colmeias nos períodos chuvosos, tendo em vista que as 

campeiras não podem realizar a busca de alimento no campo, tendo maior quantidades 

de abelhas para o “grooming”. 

Ao analisarmos a infestação no primeiro mês em que foi aplicado o tratamento 

TT (junho – 7,5%) em relação ao último mês de execução do trabalho (março – 6,1%), 

para o mesmo tratamento, observa-se decréscimo médio de 19,0% (P>0,10). A eficiência 

demonstrada pelo tratamento TT, provavelmente é associada a menor densidade 

populacional de abelhas adultas e consequentemente a maior concentração de ácaros no 

mês de junho, período mais frio, em relação ao mês de março, mais quente. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados observados demonstram que o tomilho in natura junto a 

maravalha no fumigador resultou em leve influencia na queda dos ácaros 30 minutos após 

a aplicação da fumaça, e a não atuação quatro horas após o emprego do tratamento. A 

utilização da planta tomilho junto a maravalha no fumigador na proporção 1:1, não 

apresentou a eficiência acaricida. 
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Resumo: Devido à grande aceitabilidade das pimentas ‘Biquinho’ no mercado, esta torna-se uma fonte 
alternativa de produção e renda para produtores de regiões como o litoral sul de Santa Catarina que 
queiram diversificar sua produção. Estes fatores indicam a necessidade de se desenvolver técnicas e 
alternativas para a conservação pós-colheita das pimentas e redução das perdas. O objetivo este trabalho 
foi analisar a qualidade da conservação de pimentas ‘Biquinho’ em armazenamento refrigerado sob 
atmosfera normal e atmosfera modificada. Os frutos foram armazenados em câmara fria a temperatura de 
2ºC por 10, 20, 30 e 40 dias. Ao todo 15 frutos foram acondicionados em bandejas, utilizando-se 3 bandejas 
para cada tratamento, que constituíram as repetições. Foram realizadas as análises: desidratação dos 
frutos (%), diâmetro e comprimento, sólidos solúveis totais (°Brix), e acidez titulável. A desidratação 
aumentou no tratamento em atmosfera normal com o passar dos dias em frio diferindo significativamente do 
tratamento atmosfera modificada. O teor de sólidos solúveis foi mais alto nas pimentas do tratamento em 
atmosfera normal. A acidez apresentou diferenças na última saída de análise, aos 40 dias, quando as 
pimentas em atmosfera normal apresentaram maior acidez. Pela menor desidratação o tratamento em 
atmosfera modificada se mostra a melhor forma de armazenar pimentas ‘Biquinho’ por até 40 dias em frio. 
 
Palavras-Chave: Capsicum, pós-colheita, maturação, respiração.  

 

1 INTRODUÇÃO 

As pimentas constituem um segmento importante no mercado agrícola do 

Brasil, sendo utilizadas na indústria farmacêutica, cosmética e principalmente para 

alimentação (CARVALHO et al., 2006).  

As pimentas do gênero Capsicum ssp. estão difundidas por todo o território 

brasileiro e possuem cerca de trinta espécies, porém apenas 5 domesticadas, entre elas a 

C. chinense, conhecida como pimenta ‘Biquinho’, muito apreciada por apresentar frutos 

aromáticos, crocantes e com ausência de pungência, que podem ser consumidos tanto 

em conserva como in natura (HEINRICH, 2015). 

Devido à grande aceitabilidade das pimentas ‘Biquinho’ no mercado, esta 

torna-se uma fonte alternativa de produção e renda para produtores de regiões como o 

litoral sul de Santa Catarina que queiram diversificar sua produção. 

Porém, um entrave a ser superado na produção desta pimenta são as perdas 

consideráveis dos frutos na pós-colheita, que, segundo Bernardo et al. (2015), ocorrem 

devido ao fruto apresentar uma curta vida pós-colheita, ser altamente perecível, além de 

receber um manejo inadequado durante as etapas de colheita, transporte e 
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comercialização. Estes fatores indicam a necessidade de se desenvolver técnicas e 

alternativas para a conservação pós-colheita das pimentas e redução das perdas. 

Pesquisas relacionadas ao comportamento e adaptação das cultivares na 

região, que é potencialmente produtora, além de estudos relacionados a conservação e 

destino da produção devem ser desenvolvidos. Devido a isto, objetiva-se neste trabalho a 

análise da qualidade da conservação de pimenta ‘Biquinho’ em armazenamento 

refrigerado sob atmosfera normal e atmosfera modificada. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi realizado no Instituto Federal Catarinense – Campus 

Santa Rosa do Sul na safra de 2017. As pimentas da cultivar ‘Biquinho’ foram cultivadas 

na propriedade de produtos orgânicos do produtor 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 maio de 2017, 

manualmente, com o pedúnculo. Seguiram transportadas para o Laboratório de Pós-

colheita do Instituto, onde os frutos foram selecionados por critérios de maturação e 

uniformidade de tamanho, bem como a ausência de danos aparentes. 

Após a seleção os frutos escolhidos foram higienizados em solução de 

hipoclorito de sódio à 0,5% e realizada 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 

nas mesmas bandejas, porém com tampa fechada e lacrada com parafilme. Ao todo 15 

frutos foram acondicionados em cada uma das bandejas, utilizando-se 3 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 (%), 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 
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realizada através do software SISVAR, e quando foram significativas as médias foram 

separadas pelo teste Tukey a 0,05% de significância. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A cultivar ‘Biquinho’ apresenta uma característica que poucas pimentas 

possuem. Ela é reconhecida e caracterizada por possuir um bico pontiagudo e apresentar 

diâmetro pouco menor que o comprimento, em torno de 0,8 vezes menor. Ela difere de 

outras cultivares que normalmente possuem comprimento maior quando relacionado ao 

diâmetro. Possui também frutos pouco pesados e pequenos (Tabela 01).  

 

Tabela 01- Características quantitativas de pimentas da cultivar ‘Biquinho’ na safra de 2017. 

Característica  Unidade Valor 

Peso g 2,05 

Diâmetro cm 1,72 

Comprimento cm 2,54 
Fonte: Os autores. 

 

A desidratação não apresentou diferença estatística entre os tratamentos na 

saída de 10 dias (Gráfico 01). A partir de 20 dias de armazenamento o tratamento em 

atmosfera normal mostrou maiores valores de desidratação em relação a atmosfera 

modificada, havendo diferença estatística entre os dois tratamentos nas saídas de 20, 30 

e 40 dias.  A perda de massa fresca é maior em atmosfera normal devido a exposição dos 

frutos ao ambiente frio da câmara fria, que favorece a perda de água neste tratamento, 

ocasionando perda de água e consequentemente de peso (ABUD et al., 2013). 

 

Gráfico 01- Perda de massa fresca (%) em pimenta da cultivar Biquinho armazenadas sob 

atmosfera normal e modificada por até 40 dias a 2oC . 

 

*Letras minúsculas diferentes indicam diferenças entre tratamentos em cada dia de avaliaçao. 
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Nas análises comparando dentro dos tratamentos, as pimentas em atmosfera 

normal apresentaram maiores valores de perda de massa fresca após 40 dias de 

armazenamento, e menores em 10 dias. O peso diminuiu a medida que permaneceu por 

mais tempo armazenado, aumentando a diferença em todas as saídas de frio (Tabela 02). 

No tratamento atmosfera modificada, a perda de massa fresca foi baixa ao longo dos 40 

dias de armazenamento e não houve diferença entre as saídas de frio, pois os frutos não 

perderam muito peso, por não estarem expostos ao ambiente frio da câmara fria e 

também por diminuírem seu processo de respiração quando embalados em bolsas 

plásticas, diminuindo também sua maturação (VIDGAL et al., 2011) 

 

Tabela 02- Perda de massa fresca (%), dentro dos tratamento, em pimenta da cultivar Biquinho armazenadas 

sob atmosfera normal e modificada por até 40 dias a 2oC . 

Tratamento 
Dias de Armazenamento  

 

 
10 20 30 40 

 

ATN 
 

4,17 BC 9,04 B 9,53 B 16,36 A 
 

ATM 
 

0,27 A 1,25 A 0,60 A 0,96 A 
 

*Letras maiúsculas diferentes na linha indicam diferenças dentro do tratamento ao longo das datas de avaliaçao. 

 

Os sólidos solúveis, entre os tratamentos, não apresentaram diferença na 

análise inicial (0 dias). Aos 10 dias houve diferença estatística, quando o tratamento 

atmosfera normal mostrou valores menores que a atmosfera modificada (Gráfico 02), com 

frutos menos doces. A partir de 20 dias até a última análise após 40 dias de 

armazenagem as pimentas do tratamento em atmosfera normal obtiveram maior média, 

apresentando mais alto teor de sólidos solúveis. 

 

Gráfico 02- Sólidos solúveis (º Brix) em pimenta da cultivar Biquinho armazenadas sob atmosfera normal e 

modificada por até 40 dias a 2oC . 

 

*Letras minúsculas diferentes indicam diferenças entre tratamentos em cada dia de avaliaçao. 
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Nas análises comparando dentro dos tratamentos, as pimentas em atmosfera 

normal diferiram durante os dias de análise (Tabela 03). O maior teor foi obtido na saída 

de 40 dias, pois os frutos estavam em estádio de amadurecimento mais avançado. No 

tratamento em atmosfera modificada não houve diferenças ao longo das datas de 

análises. 

 

Tabela 03- Sólidos solúveis (ºBrix), dentro dos tratamentos, em pimenta da cultivar Biquinho armazenadas sob 

atmosfera normal e modificada por até 40 dias a 2oC. 

Tratamento 
Dias de Armazenamento 

0 10 20 30 40 

ATN 6,16 B 5,50 C 6,36 B 6,41 AB 6,93 A 

ATM 6,18 A 6,03 A 5,89 A 5,79 A 5,76 A 
*Letras maiúsculas diferentes na linha indicam diferenças dentro do tratamento ao longo das datas de avaliaçao. 
 

A acidez não apresentou diferenças entre os tratamentos em nenhuma das 

saídas de frio ao longo do armazenamento (Gráfico 03), sendo os valores muito 

semelhantes. Em ambos tratamentos houve aumento da acidez com o passar do tempo 

em armazenamento. 

 

Gráfico 03- Acidez titulável (%) em pimenta da cultivar Biquinho armazenadas 

sob atmosfera normal e modificada por até 40 dias a 2oC . 

 

*Letras minúsculas diferentes indicam diferenças entre tratamentos em cada dia de avaliaçao. 
 

Nas análises comparando dentro dos tratamentos, a acidez das pimentas em 

atmosfera normal apresentou maior valor na última saída de análise, aos 40 dias, e 

menores valores em 0 e 10 dias (Tabela 04). Nas pimentas sob atmosfera modificada, 

houve diferenças somente após 40 dias de armazenagem quando a acidez dos frutos foi 

maior que a observada aos 0 dias.  
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Tabela 04- Acidez titulável (%), dentro dos tratamentos, em pimenta da cultivar Biquinho armazenadas sob 

atmosfera normal e modificada por até 40 dias a 2oC. 

Tratamento 
Dias de Armazenamento 

0 10 20 30 40 

ATN 0,11 B 0,10 B 0,33 AB 0,26 AB 0,44 A 

ATM 0,09 B 0,26 AB 0,33 AB 0,26 AB 0,45 A 
*Letras maiúsculas diferentes na linha indicam diferenças dentro do tratamento ao longo das datas de avaliaçao. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tratamento em atmosfera modificada mostrou ser uma boa alternativa de 

armazenamento, mantendo em boas condições pimentas ‘Biquinho’ por até 40 dias após 

a colheita.  

Pimentas ‘biquinho’ armazenadas em atmosfera normal apresentaram alta 

desidratação e nesta condição não se recomenda o armazenamento por mais de 10 dias. 
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Resumo: O uso de produtos alternativos para o controle de doenças de plantas tem sido muito estudado 

com intuito de reduzir o uso abusivo de agrotóxicos, principalmente em pós-colheita. Desta forma, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar o efeito antifúngico do óleo essencial de tangerina, sobre o patógeno Monilinia 

fructicola. Foram realizados testes in vitro e in vivo. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente 

casualizado, sendo utilizado 10 e 4 repetições nos experimentos in vitro e in vivo, respectivamente. Os 

tratamentos avaliados foram diferentes concentrações de óleo essencial aplicado por volatilização (0; 50; 

100; 500 e 1.000 µL L-1). Para o experimento in vivo, os frutos foram colhidos e acondicionados em um 

recipiente, no qual o óleo era colocado em um frasco e depositado junto aos frutos no recipiente. No 

experimento in vitro, um disco de 5 mm do fungo foi colocado em uma placa de Petri, preenchida com meio 

de cultura (Ágar) e após as concentrações de óleo foram pipetadas em um papel adesivo, colado na tampa 

da placa, e acondicionas em estufa tipo BOD. O óleo essencial de tangerina foi efetivo no controle in vitro 

do patógeno, reduzindo o desenvolvimento do fungo com o aumento nas concentrações do óleo essencial. 

No experimento in vivo, todas as doses avaliadas reduziram a incidência. Para a severidade os melhores 

resultados foram observados na maior dose (1.000 µL L-1). 

  
Palavras-Chave: Citrus reticulata.Controle alternativo. Podridão parda.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

                 A produção de pêssego vem ganhando destaque na região sul do Brasil, 

principalmente nas áreas serranas do Rio Grande do Sul, que tem clima adequado e 

temperaturas ideais para o cultivo (CAMPOS, 2005). Porém, por ser um fruto muito 

perecível apresenta grande suscetibilidade à infecção por patógenos, causando 

consideráveis perdas na pós-colheita. 

                 Uma das doenças mais prejudiciais da cultura é o fungo Monilinia fructicola, 

que ataca desde a floração até a pós-colheita, apresentando lesões de coloração parda 
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nos frutos, acompanhada de uma massa pulverulenta, com isso os frutos mumificam e 

caem, permanecendo como fonte de inóculo para novas infecções (CAMPOS, 2005). 

                  Várias formas de controle são adotadas e permitidas para a cultura. Contudo, 

em pós-colheita, o uso de fungicidas vem apresentando restrição devido a possibilidade 

da permanência de resíduos nos frutos. Neste sentido, há necessidade de se buscar 

tecnologias limpas, de baixo risco de contaminação ambiental, sem efeito residual 

químico e que não cause riscos à saúde dos produtores e consumidores. Para auxiliar 

nas estratégias de controle, produtos alternativos estão sendo testados como tecnologias 

limpa para o controle de doenças pós-colheita. 

                  Uma possibilidade para o controle alternativo é o uso de óleo essencial de 

plantas como a tangerina, cujo efeito no controle de doenças é conhecido desde a 

antiguidade, na China. Além de não apresentar elevado nível de toxidade, estima-se que 

ele pode se tornar um ótimo agente controlador de doenças fúngicas de plantas 

(PHYTOTERAPICA, 2017). 

                 O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes concentrações de 

óleo essencial de tangerina sobre o crescimento de Monilinia fructicola in vitro e in vivo. 

 

2 METODOLOGIA 

 

               Foram realizados experimentos in vivo e in vitro. O experimento in vivo foi 

conduzido com pêssegos cv. Chimarrita, composto de 4 repetições de 12 frutos e o 

delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado. No momento da colheita 

os frutos apresentavam firmeza de polpa, acidez, sólido solúveis e cor de fundo de 91,7 

N, 5,4 meq 100ml-1, 11,2°Brix e 106,8°hue, respectivamente. A unidade amostral foi 

separada em dois lotes, inoculação natural sem ferimentos, e inoculação de Monilinia 

fructicola com ferimento, realizado com uma ponteira de aço inox de 2 mm de diâmetro e 

5 mm de profundidade. Para a inoculação, utilizou-se 10 µl por fruto de uma solução de 

106 esporos ml-1 de Monilinia fructicola retirada de colônias puras mantidas em câmara 

BOD por 10 dias. Os tratamentos utilizados foram 0, 50, 100, 500 e 1.000 µl l-1 de óleo 

essencial de tangerina, aplicados por volatilização. Os frutos foram armazenados em 

potes plásticos de capacidade de 4,3 L, que continham um frasco com o óleo essencial 

para se atingir as concentrações desejadas. Os potes do tratamento controle possuíam 

somente os frutos e o frasco, sem a presença do óleo. As embalagens foram vedadas 

com filme plástico de PVC moldável e mantidos por 30 dias à 0±°C e UR = 90±5%. Após 

este período, as embalagens permaneceram por 4 dias a 20±2°C, onde foi avaliada a 
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área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD) da severidade e da incidência. 

Com o software estatístico SAS® os dados foram submetidos a análise de regressão.  

O experimento in vitro foi realizado em placas de Petri de 100 mm de diâmetro. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 5 tratamentos e 5 

repetições. Nas placas de Petri foram vertidos 20 mL de meio de cultura batata dextrose 

ágar (BDA) (Kasvi® LTDA, Pinhais, Brasil) e, após a solidificação do meio, foram 

colocados discos de colônia pura de Monilinia fructicola com 10 dias de crescimento e 5 

mm de diâmetro, retirados com um sulcador. Na tampa das placas foi colocado um papel 

adesivo e, sobre o papel, adicionou-se o volume de óleo de tangerina necessário para se 

atingir a concentração desejada. As placas foram vedadas com filme PVC e 

acondicionadas em estufa incubadora tipo BOD a 25±1°C. No tratamento controle 

colocou-se a etiqueta de papel e vedou-se a placa, sem a adição do óleo. As placas foram 

avaliadas diariamente, medindo-se o maior e menor diâmetro dos discos de crescimento 

do fungo. As avaliações foram realizadas até o tratamento controle possuir todo o fundo 

da placa preenchido com o crescimento de M. fructicola. Calculou-se a porcentagem de 

controle através da área abaixo da curva de progresso do desenvolvimento do patógeno.   

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

                  No teste in vivo, o aumento das doses do óleo essencial resultou em menor área 

abaixo da curva de progresso da doença (Figura 1). Os frutos sem tratamento com óleo 

essencial tiveram os maiores valores de severidade e incidência da doença. A maior dose 

(1.000 µl l -1) foi a responsável pelo menor valor encontrado nas avaliações da 

severidade. Para a incidência, as doses a partir de 50 µL L -1 apresentaram valores 

semelhantes e constantes. 
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Figura 1 – Porcentagem de controle (%), in vivo, com base na AACPD  in vivo, para a severidade e 
incidência de Monilinia fructicola, nas doses de 0, 50, 100, 500 e 1.000 µL L -1 . 
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                  No experimento in vitro (Figura 2), os valores corroboram com as análises 

obtidas in vivo. As maiores doses testadas indicaram maior porcentagem de controle. As 

concentrações de 50 e 100 µL L-1 apresentaram baixa porcentagem de controle para M. 

fructicola, e a dose de 1.000 µL L-1 atingiu 100 % de controle. 

                 Jantamas et al.,(2013) obtiveram resultados satisfatórios do uso do óleo 

essencial de tangerina no controle de Aspergillus niger em experimentos in vitro.  

                 Chutia et al. (2009) mostraram que o óleo essencial de tangerina foi eficaz na 

redução da produção de esporos dos fungos Alternaria alternata, Rhizoctonia solani, 

Curvularia lunata, Fusarium oxysporum e Helminthosporium oryzae. Contudo, Lorenzetti 

et al. (2011), em morangos, não observaram redução de crescimento de Botrytis cinerea 

com o óleo essencial de tangerina na concentração de 1.000 µL L -1   

 

Figura 02 – Porcentagem de controle (%), in vitro, com base na AACPD in vitro, para a severidade de 
Monilinia fructicola, nas doses de 0, 50, 100, 500 e 1.000 µL L -1.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

                O óleo essencial de tangerina nas doses mais baixas apresentou controle de 

Monilinia fructicola tanto no experimento in vivo como in vitro, podendo, futuramente, ser 

uma alternativa de baixo custo e impacto ambiental.  
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Resumo: A podridão parda, causada pelo fungo Monilinia fructicola é uma das doenças de maior importância 
na cultura do pessegueiro no Brasil. O objetivo deste trabalho foi avaliar as substâncias acibenzolar-S-metil 
(ASM), mananoligossacarídeo fosforilado da parede celular de Saccharomyces cerevisiae (Sc), Bacillus 
subtilis (Bs) e quitosana (Qt) na indução de resistência, incidência e severidade da doença causada por 
Monilinia fructicola e no desenvolvimento in vitro do patógeno. O experimento in vivo foi realizado em um 
pomar comercial no município de Pinto Bandeira/RS, com aplicações pré-colheita de ASM (30 e 60 mg L-1), 
S. cerevisiae (1 e 2 mL L-1), B. subtilis (10 mL L-1) e de quitosana (10 g L-1) iniciando as aplicações 30 dias 
antes da colheita, intercalando as quatro pulverizações em uma semana, e in vitro, utilizando-se os mesmos 
tratamentos vertidos em meio de cultura BDA. Os tratamentos com S.cerevisiae, B. subtilis, quitosana e ASM 
(60 mg L-1), in vivo, apresentaram menores índices de AACPD demonstrando menor desenvolvimento da 
doença nos frutos com inoculação sem ferimento e com inoculação natural. No experimento in vitro, não 
houve crescimento micelial nos tratamentos de B. subtilis, quitosana mais ácido acético e quitosana mais 
ácido acético e NaOH.  
 
Palavras-Chave: Prunnus persica, pós-colheita, controle alternativo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O pêssego no Brasil é atacado por diversos patógenos que comprometem a 

produção e lucratividade para o produtor rural. Entre as doenças de maior importância está 

a podridão parda, causada pelo fungo Monilinia fructicola. 

A manifestação da doença no fruto é visualizada durante o período de 

maturação, quando aparecem pequenas lesões de cor parda que se tornam marrons com 

a colonização dos tecidos. Com o tempo, os frutos ficam totalmente cobertos de esporos 

do fungo, contribuindo para novas infecções no pomar (GARRIDO; SÔNEGO, 2003). 

Atualmente, não há cultivares resistentes à podridão parda e o controle da 

doença deve ser realizado visando o saneamento correto dos pomares de produção. Os 

tratamentos alternativos aos fungicidas podem ser uma importante alternativa para os 

produtores, considerando-se que a preocupação com a contaminação ambiental é cada vez 

mais discutida nas formas de produção agrícola. Entretanto, os trabalhos relacionados ao 

controle de doenças fúngicas ainda são na maioria realizados com produtos químicos 
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convencionais, e é a forma de controle mais comum aplicada em pomares comerciais (MIO; 

GARRIDO; UENO, 2014). 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a indução de resistência, incidência e 

severidade de Monilinia fructicola em pêssegos ‘Chimarrita’ utilizando as substâncias 

acibenzolar-S-metil, mananoligossacarídeo fosforilado da parede celular de 

Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis e quitosana. 

  

2 METODOLOGIA 

O trabalho foi conduzido com pêssegos cultivar “Chimarrita”, na safra de 2016, 

em um pomar instalado em Pinto Bandeira, Rio Grande do Sul. Os tratamentos constaram 

de pulverizações pré-colheita com os produtos acibenzolar-S-metil, produto comercial 

Bion®  500 WG (Syngenta, Basel, Suíça) em doses de 30 e 60 mg de ingrediente ativo 

por litro, mananoligossacarídeo fosforilado da parede celular de Saccharomyces cerevisiae, 

do produto AgroMos® (Alltech, Lexington, EUA) nas doses de 1 e 2 mL L-1, Bacillus subtilis, 

nome comercial Serenade® (Basf, Ludwigshafen, Alemanha) na concentração de 10 mL L-

1, quitosana na concentração de 10g L-1 e água e surfactante não-iônico copolímero 

poliéster-polimetil siloxano Break Thru® (Evonik, São Paulo, Brasil) como tratamento 

controle, na dose de 0,5 mL L-1. As aplicações iniciaram um mês antes da colheita, com 

1.000 L ha-1 de volume de calda, para atingir o molhamento completo das folhas. Ao total, 

foram feitas quatro aplicações, com intervalos de uma semana entre as pulverizações. 

O delineamento experimental nos tratamentos pré-colheita in vivo foi utilizado o 

de blocos ao acaso, de maneira que cada bloco foi constituído de 3 plantas. Os frutos foram 

colhidos da região do terço médio da copa e separados em 4 lotes. Os lotes foram 

separados em lote 1, com 20 frutos para análise de maturação, lote 2, 20 frutos com 

inoculação de Monilinia fructicola sem ferimento, lote 3 com 20 frutos com inoculação 

natural, com análises de maturação após o período de armazenamento e lote 4, de 40 frutos 

para análises bioquímicas no momento da saída dos frutos da câmara e depois de 6 dias 

em temperatura ambiente. Com exceção do lote 4, os demais foram mantidos em 

armazenamento refrigerado por 30 dias (0±0,2 °C, UR 95±2%). 

Para a inoculação de Monilinia fructicola foram utilizados quadrados de papel 

filtro de 1cm2, que foram emergidos em solução de 106 esporos mL-1 do patógeno e 

colocados sobre a epiderme dos frutos. 

A incidência e severidade dos frutos foram avaliadas diariamente, medindo-se o 

diâmetro maior e menor das lesões, durante 4 dias após a saída dos frutos da câmara, em 

condições de 20±2 °C e UR 60±5% para calcular a área abaixo da curva de progresso da 
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doença (AACPD), obtida a partir da fórmula AACPDs = Σ [(Si + Si+1)/2.(Ti+1-Ti)], onde Si = 

severidade da doença, diâmetro médio da lesão iésima observação; Si+1 = severidade da 

doença, diâmetro médio da lesão na avaliação i +1; Ti = tempo em dias da iésima 

observação; Ti+1 = dias da avaliação i + 1. A Si foi calculada com a soma dos diâmetros 

médios das lesões, dividida pelo total de frutos. 

Nos frutos sem inoculação, realizou-se as análises de maturação e qualidade no 

momento da colheita e 30 dias após armazenamento em câmara fria e nos quatro dias 

seguintes à retirada dos frutos, mantidos em temperatura ambiente. As análises 

bioquímicas de fenilalaninaamônialiase (FAL), peroxidase (PO), quitinase e glucanase, 

foram realizadas com a metodologia descrita por Mazaro et al. 2008.  

No experimento in vitro, utilizou-se os mesmos tratamentos aplicados em pré-

colheita seguindo as mesmas concentrações, com delineamento experimental inteiramente 

casualizado, com 10 repetições por tratamento. Os produtos foram vertidos em meio de 

cultura batata-dextrose-ágar (BDA) (Sigma-Aldrich, Saint Louis, EUA) e acondicionados em 

placas de Petri 50 mm. Nos tratamentos com quitosana e o produto comercial AgroMos®, 

corrigiu-se o pH do meio para 5,3, valor encontrado antes da adição dos produtos.  

Com base no crescimento do diâmetro das colônias nas placas, analisou-se a 

área abaixo da curva de progresso do fungo (AACPF), que foi medida até que a primeira 

colônia do tratamento controle atingisse a borda da placa, indicando total crescimento. O 

teste in vitro foi realizado três vezes.  

Para os experimentos in vivo e in vitro, os dados foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA) e ao teste de médias Tukey (p<0,05) no software SAS® (Statistical 

Analysis System, Cary, EUA).  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos nos frutos submetidos à inoculação natural estão descritos 

na Tabela 1.  

Os tratamentos in vivo de S. cerevisiae (Sc), B. subtilis (Bs) e quitosana (Qt) dos 

frutos com inoculação natural apresentaram os menores valores de AACPD nas avaliações 

de incidência de M. fructicola do que o controle.  

O uso de S. cerevisiae também é descrito por Heling et al. 2017, como vantajoso 

no controle pós colheita de Colletotrichum musae em bananas, atingindo níveis de controle 

do patógeno de 48%. 
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Os melhores resultados no controle da severidade e incidência dos frutos 

inoculados sem ferimento foram obtidos nos tratamentos de quitosana (Qt), B. subtilis (Bs), 

S. cerevisiae (Sc) em ambas as doses e na maior dose de acibenzolar-S-metil (ASM). 

Segundo Lima et al. 2017, o uso da substância de acibenzolar-S-metil pode 

reduzir a doença de Xanthomonas campestris em videiras em até 91,31%, em testes com 

aplicação 15 dias antes da inoculação do patógeno. 

Estudo realizado por Boava et atl. 2010 indica que tratamentos em eucalipto 

realizados com ASM e S. cerevisiae para a indução de resistência ao agente causal da 

ferrugem, Puccinia psidii, são eficientes no controle da doença.  

Tabela 1 – Área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD) para a incidência de 
Monilinia fructicola em frutos inoculados sem ferimento no dia da colheita e com 
inoculação natural, em pêssegos ‘Chimarrita’ tratados com elicitores em pré-
colheita. 

 

Tratamento 

Monilinia fructicola 

(inoculado sem ferimento) 

 

(inoculação 

natural) 

AACPD 

severidade incidência incidência  

Controle 203,8a 263,0a 130,4a 

ASM (30 mg L-1) 164,6a 263,6a 99,8ab 

ASM (60 mg L-1) 34,8b 88,0b 44,6c 

Sc (1 mL L-1) 36,3b 117,8b 58,1bc 

Sc (2 mL L-1) 36,1b 129,6b 74,2bc 

Bs (10 mL L-1) 22,7b 82,0b 55,2bc 

Qt (10 g L-1) 19,9b 93,0b 53,2bc 

C.V.(%) 27,9 30,6 27,4 

Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). ASM: 
acibenzolar-S-metil, Sc: mananoligossacarídeo fosofrilado da parede celular de Saccharomyces cerevisiae, 
Bs: Bacillus subtilis, Qt: quitosana. 

 

A AACPF para M. fructicola no teste in vitro está apresentada na Tabela 2.  

Os tratamentos de B. subtilis, quitosana mais ácido acético, e quitosana mais 

ácido acético e NaOH obtiveram os melhores resultados, impedindo o crescimento total do 

fungo nas placas.  

Pesquisa realizada por Freddo et al. 2014 também indica um bom resultado do 

uso da quitosana no controle de fungos patogênicos. De acordo com os autores, a 

quitosana nas concentrações de 0,25, 0,5, 1,0 e 2% foi capaz de reduzir o crescimento 

micelial de Rhizoctonia solani em teste in vitro. 
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Bacillus subtilis também possui ação fungitóxica para o agente causal da 

antracnose (Colletotrichum musae) em banana testado in vitro, reduzindo 74% o 

crescimento do patógeno (OLIVEIRA; VIANA; MARTINS, 2016). 

Os resultados sobre as análises bioquímicas estão descritos na tabela 3.  

Tabela 2 – Área abaixo da curva de progresso do fungo (AACPF), com base no crescimento 
micelial in vitro, de Monilinia fructicola, com os elicitores vertidos junto ao meio 
BDA. 

Tratamento  M. fructicola 

Controle 154,8ab 

ASM (30 mg L-1) 167,3a 

ASM (60 mg L-1) 144,1c 

Sc (1 mL L-1) 147,1bc 

Sc (1 mL L-1) + NaOH 161,6ab 

Sc (2 mL L-1) 88,2e 

Sc (2 mL L-1) + NaOH 114,6d 

Bs (10 mL L-1) 0,0f 

Qt (10 g L-1) 128,9cd 

Qt (10 g L-1) +  

Ac. Acético 
0,0f 

Qt (10 g L-1) + Ac. 

Acético + NaOH 
0,0f 

C.V.(%) 12,9 

Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). ASM: 
acibenzolar-S-metil, Sc: mananoligossacarídeo fosofrilado da parede celular de Saccharomyces cerevisiae, 
Bs: Bacillus subtilis, Qt: quitosana. 
 

Tabela 3 – Teores de proteínas totais, atividade da enzima peroxidase (PO), da fenilalanina 
amônia-liase (FAL), da quitinase, teor de açúcares totais e de açúcares redutores 
em pêssegos ‘Chimarrita’, armazenados por 30 dias a 0±0,2 °C, UR 95±2%, na 
saída da câmara.  

 

Tratamento 

Proteínas 

Totais 
Peroxidase FAL Quitinase 

Açúcares 

totais 

Açúcares 

Redutores 

(mg g-1) (U.E. min-1) 
(U.abs. mg-1   

proteína min-1) 

(U.E. mg-1 

proteína) 
(mg g-1) (103 mg g-1) 

 - - - Saída da câmara - - -  

Controle 0,504d 0,591d 0,017b 0,000b  72,18ns 0,112b 

ASM(30 mg L-1) 0,798bc 0,565d 0,012b 0,000b 73,25 0,125b 

ASM(60 mg L-1) 0,723c 2,537c 0,118ab  0,858a 71,13 0,128b 

Sc (1 mL L-1) 0,897ab 1,588c 0,115ab 1,277a 72,09 0,205a 

Sc (2 mL L-1) 1,034a 6,490c 0,109ab 0,975a 75,51 0,212a 
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Bs (10 mL L-1) 0,885b 6,571b 0,170a 1,459a 76,99 0,207a 

Qt (10 g L-1) 0,936ab 8,322a 0,178a 1,653a 74,66 0,198a 

C.V. (%) 7,6 18,3 24,4 22,8 6,4 11,5 

Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 
(ns)Diferença entre médias, na coluna, não significativa pelo teste de Tukey (p<0,05). ASM: acibenzolar-S-
metil, Sc: Saccharomyces cerevisiae, Bs: Bacillus subtilis, Qt: quitosana. 
 

O aumento no valores de açúcares redutores nos tratamentos com os indutores pode 

ser causado pela demanda energética gerada na ativação do metabolismo secundário e 

pela síntese, acúmulo e ativação de proteínas ligadas à patogênese. Não se observou 

atividade da enzima quitina no tratamento controle. De acordo com Van-Loon et al. 2006, a 

atividade desta enzima está associada ao seu poder catalizador da hidrólise dos polímeros 

de quitina presentes na parede celular dos fungos. 

 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os indutores de resistência que apresentaram melhores resultados no 

experimento in vivo foram os tratamentos com Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, 

quitosana e a maior dose de acibenzolar-S-metil para os frutos que tiveram inoculação de 

M. fructicola sem ferimento e aos que tiveram inoculação natural. Na fase in vitro do 

experimentos, os maiores índices de controles foram atingidos com B. subtilis e quitosana 

associada a ácido acético e ácido acético mais NaOH.  
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo demonstrar que o controle leiteiro e a avaliação do escore da 
condição corporal são técnicas que podem ser utilizadas pelos produtores rurais para gerenciar o rebanho, 
seja na produção, nutrição, qualidade do leite e melhoramento genético. O projeto foi realizado nas 
dependências do setor de bovinocultura do Campus Santa Rosa do Sul. O rebanho utilizado foi composto 
por animais da raça holandesa e a alimentação foi composta por silagem de milho e concentrado com 22% 
de PB. Nos meses de julho a setembro as vacas tiveram acesso diário à pastagem de aveia e azevém. 
Após a ordenha, cada vaca recebeu no cocho a ração proteica, onde a quantidade variou de acordo com 
sua produção de leite, ou seja, para cada três litros de leite forneceu-se 1 kg de concentrado. A ordenha foi 
realizada duas vezes ao dia e o controle leiteiro foi realizado semanalmente, durante as duas ordenhas, O 
controle iniciou a partir do quinto dia após a parição até o final do período de lactação que foi de 305 dias. 
Os animais foram pesados a cada trinta dias, e o escore da condição corporal foi realizado a cada quatorze 
dias. Durante o desenvolvimento do projeto, as vacas em lactação apresentaram uma produtividade média 
diária de 20,8 litros de leite, com uma produção média de 6317 litros de leite durante 305 dia de lactação, Já 
o escore da condição corporal médio durante a lactação foi 3,5 considerado bom ou regular, e o peso vivo 
médio das vacas em lactação foi de 599 Kg. Através do controle leiteiro semanal foi possível avaliar a 
produtividade individual de cada vaca, bem como, conhecer a persistência durante o período de lactação, o 
que permite classificar os animais por produtividade, facilitando a seleção e futuros descartes. 
 
Palavras-Chave: Produtividade por lactação, Escore corporal, Peso vivo. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, poucas são as propriedades que realizam o controle leiteiro, 

enquanto nos países desenvolvidos a maioria delas o faz rotineiramente. Essa prática 

além de permitir individualizar a produção, possibilita separar ou categorizar os animais 

de acordo com o nível de produção.  

O controle leiteiro é uma importante ferramenta utilizada para avaliar a 

produção de leite de cada vaca, pois só assim, será possível avaliar a aptidão leiteira das 

vacas de um rebanho. Permite conhecer o real valor produtivo do animal, a persistência 

da lactação, a distribuição de ração para os animais de acordo com sua produção, 

identificar índices reprodutivos importantes, valorizar o rebanho e determinar a qualidade 

do leite (FERREIRA, 2011).  

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 aumentarem os índices produtivos e reprodutivos de seus animais. 
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Entre as vantagens dessa prática destaca-se a facilidade de aprendizado, a simplicidade, 

o baixo custo e o fato de não necessitar de nenhum equipamento especializado.  

A classificação das vacas em função do seu estado corporal, tem sido um meio 

usado para monitorar o grau de mobilização das reservas corporais, onde existem críticas 

no sentido de que trata-se de uma medida subjetiva, porém, vários trabalhos têm 

demonstrado um alto nível de correlação entre escore e o conteúdo de gordura corporal 

(PEREIRA, 2000).  

O melhoramento genético é consequência da seleção dos melhores animais, 

ou seja, dos animais que produzem mais leite. Assim, faz-se necessário conhecer ou 

estimar a produção de cada vaca durante cada uma de suas lactações. Programas de 

seleção e melhoramento genético são importantes para identificar animais que formam a 

porção geneticamente ativa do rebanho.  

O termo baixa produção de leite varia de rebanho para rebanho, portanto, as 

vacas devem ser selecionadas de acordo com o sistema de produção a que são 

submetidas, descartando as de menor produção para o sistema, sendo que para 

identificar as vacas de baixa produção de leite, é necessário realizar o controle leiteiro 

(NETO  2012). 

Conhecer a persistência de lactação de cada vaca, permite ao produtor 

classificar seus animais por produtividade e selecionar os que lhe interessam, o que 

orientará os futuros descartes, além de servir de parâmetro indicativo para o manejo do 

rebanho, como adequar à alimentação das vacas de acordo com a produção registrada. 

Desta forma na hora de realizar o fornecimento de alimentos, principalmente o 

concentrado, este é feito de acordo com a produção de leite, período de lactação, peso do 

animal e condição corporal. A vaca que produz mais leite deve receber maior quantidade 

de concentrado. (PARIS et al., 2012). 

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) 

Esse projeto justifica-se ao constatar que a atividade leiteira ultimamente vem 

crescendo muito na nossa região e que os produtores para conseguirem se manter e 

obter sucesso com essa atividade, terão que aumentar a eficiência reprodutiva e produtiva 

dos seus animais. A maior parte do leite produzido na região provem de pequenas 

propriedades, onde o manejo dos seus rebanhos ainda é muito deficiente no que se refere 

à controle leiteiro e avaliação do escore da condição corporal como ferramentas para 
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melhorar os índices produtivos e reprodutivos. 

O trabalho tem como objetivo demonstrar que o controle leiteiro e a avaliação 

do escore da condição corporal são técnicas que podem ser utilizadas pelos produtores 

rurais para gerenciar o rebanho, seja no manejo, produção, nutrição, qualidade do leite e 

melhoramento genético. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente projeto foi realizado nas dependências do setor de bovinocultura do 

Campus Santa Rosa do Sul. A sala de ordenha é do tipo espinha de peixe 2x2, com dois 

conjuntos de teteiras, onde dois animais são ordenhados simultaneamente duas vezes ao 

dia, uma às 5:30 horas e a outra às 17:30 horas. 

O controle leiteiro foi realizado em sete vacas da raça holandesa, a partir do 

quinto dia após a parição até o final do período de lactação, que foi de 305 dias. Antes de 

cada ordenha foi feito a lavagem das tetas com água corrente e o pré-dipping (Figura 01 e 

02). 

                   Figura 01: Lavagem das tetas                                        Figura 02: Pré-dipping 

       
Fonte: Autor                                                              Fonte: Autor 

 

Após esses passos foi realizado a ordenha mecânica e posteriormente o pós-

dipping (Figura 03 e 04), com uma solução a base de iodo. Essa prática tem a finalidade 

de eliminar as gotas de leite na extremidade da teta, ao mesmo tempo, dificulta a entrada 

de bactérias na glândula mamária, protegendo-a por mais tempo. 

 

              Figura 03: Ordenha mecânica                                     Figura 04: Pós-dipping 

       
                          Fonte: Autor                                                          Fonte: Autor 
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Semanalmente foi medido a produtividade diária de cada vaca após as duas 

ordenhas, utilizando equipamentos específicos (Figura 05), anexados em cada conjunto 

de teteiras. Os dados foram anotados em planilhas próprias para posteriormente serem 

tabulados. 

 

Figura 05: Controle leiteiro 

 
Fonte: Autor 

 

Com o objetivo de manter um bom controle sanitário do rebanho e produzir um 

leite de boa qualidade, uma vez por semana foi realizado o teste de mamite (Figura 06), 

utilizando o método California Mastitis Test. Durante a realização do projeto não foi 

diagnosticado nenhum caso de mamite. 

 

Figura 06: Teste de mamite 

 
Fonte: Autor 

 

A alimentação fornecida no cocho foi composta por silagem de milho (Zea 

mays L.), e ração formulada a base de grão de milho e farelo de soja (22% de proteína 

bruta na base de matéria natural). Nos meses de julho a setembro as vacas tiveram 

acesso diário por um período de duas horas à pastagem de aveia (Avena strigosa), e 

azevém (Lolium multiflorum L.) pela manhã e à tarde. Após a ordenha, cada vaca recebeu 

no cocho a ração proteica (Figura 07), onde a quantidade variou de acordo com sua 

produção de leite, ou seja, para cada três litros de leite forneceu-se 1 kg de concentrado.  
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Figura 07: Fornecimento de concentrado 

 
Fonte: Autor 

 

O escore da condição corporal (ECC) foi realizado a cada quatorze dias, pelos 

bolsistas e coordenador do projeto (Figura 08), onde foi atribuído uma nota de um a cinco 

para quantificar a quantidade de reservas corporais do animal. A vaca com ECC 1 é um 

animal extremamente magro e a vaca com ECC 5 é um animal extremamente gordo. A 

avaliação é feita, fundamentalmente, através da visualização e/ou palpação das regiões 

da garupa ou anca (tuberosidades ilíacas e isquiáticas) do lombo, inserção da cauda e 

costelas. Os animais foram pesados (Figura 09) a cada trinta dias para controle e o 

monitoramento do rebanho, auxiliando no ajuste das dietas de acordo com o peso vivo. 

 

  Figura 08: Determinação do escore corporal                         Figura 09: Pesagem dos animais 

          
                           Fonte: Autor                                                                      Fonte: Autor 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O controle leiteiro é um elemento zootécnico essencial ao melhoramento do 

gado leiteiro, visa avaliar com segurança através de registros de produção de leite, a 

verdadeira capacidade reprodutiva da vaca permitindo a seleção das melhores 

produtoras. Quando o produtor ou técnico faz o reconhecimento das vacas boas 

produtoras de leite, somente pelo seu exterior, pode levar a grandes equívocos, portanto, 

é necessário a adoção pelos produtores do controle de sua produção ou o controle leiteiro 
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de suas vacas, que permite verificar com segurança a verdadeira capacidade produtiva da 

vaca e consequentemente selecionar as melhores matrizes (NEIVA 1998). 

Durante o desenvolvimento do projeto, as vacas em lactação apresentaram 

uma produtividade média diária de 20,8 litros de leite, com uma produção média de 6317 

litros de leite durante 305 dia de lactação, como pode ser observado na tabela abaixo. Já 

o escore da condição corporal médio durante o período de lactação foi 3,5 considerado 

bom ou regular, e o peso vivo médio das vacas em lactação foi de 599 Kg. 

 

Tabela 1- Produtividade média de leite por dia (PMD), produção no período de lactação de 305 dias(PLAC), escore da 

condição corporal(ECC) e peso vivo médio(PV). 

Vaca 
PMD 

(L) 

PLAC 

(L) 
ECC 

PV 

(Kg) 

34 19,6 5.978 3,0 545 

56 21,6 6.588 3,5 614 

59 22,7 6.924 3,5 632 

63 21,8 6.490 3,5 653 

66 20,3 6.192 3,5 552 

71 18,0 5.490 3,5 561 

73 21,6 6.558 3,5 637 

Média 20,8 6.317 3,5 599 

L= Litros 

 

O controle leiteiro é uma ferramenta de aferição da capacidade de produção de 

leite de uma vaca, somente por meio deste é que se pode ter uma estimativa segura da 

produtividade das vacas. Essa medida permite ao produtor tomar uma série de decisões 

que podem aumentar a eficiência do trabalho de sua propriedade. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para saber a capacidade de produção de uma vaca, deve-se realizar o controle 

leiteiro, pois o mesmo permite o controle da produção mensal de leite, o cálculo da 

produção total durante a lactação, o fornecimento racional de alimento concentrado de 

acordo com a produção da vaca e fornece dados para a seleção de animais mais 

produtivos. 

Através do controle leiteiro semanal foi possível avaliar a produtividade 

individual de cada vaca, bem como, conhecer a persistência durante o período de 
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lactação, o que permite classificar os animais por produtividade, facilitando a seleção e 

futuros descartes. Isso comprova que o registro das produções é indicativo valioso e real, 

para que se possa selecionar animais com maior produção de leite por lactação. 

O ECC pode ser utilizado como indicador para se determinar as reservas 

corporais dos animais, pois é rápido e de fácil mensuração o que facilita a tomada de 

decisões no manejo alimentar e reprodutivo do rebanho.  

A pesagem periódica dos animais é importante para o controle e 

monitoramento do rebanho, auxiliando no ajuste de dietas de acordo com o peso vivo, 

bem como, na aplicação de medicamentos e no manejo reprodutivo. 

O projeto de extensão mostrou para comunidade interna e para os produtores 

da região que a busca de novas técnicas e conceitos administrativos e gerenciais são 

necessários para aumentar a produção de leite, bem como, racionalizar a produção com 

custos reduzidos, através do correto controle leiteiro e melhoramento genético do 

rebanho.   

A utilização de um sistema de registro e uso de indicadores como o controle 

leiteiro e o ECC são práticas fundamentais para o manejo, produção, escrituração 

zootécnica, nutrição, genética e qualidade do leite. 
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Resumo: A bovinocultura de corte é uma atividade em franca expansão nas pequenas propriedades do 
extremo sul-catarinense. Essa nova realidade exige a proposição de sistemas sustentáveis no âmbito 
econômico e ambiental, visando à manutenção da atividade em longo prazo. O presente trabalho consiste 
numa revisão sobre parâmetros facilmente mensuráveis, como a altura do pasto, para obtenção de um 
manejo eficiente, além de propor um modelo de produção pecuária baseado no conhecimento da qualidade 
mensal do pasto e da incorporação de manejos e alternativas que minimizem a estacionalidade produtiva da 
forragem nativa. Mensalmente duas propriedades localizadas em Araranguá e Sombrio são acompanhadas 
para avaliação da altura e da taxa de acúmulo do pasto, simultaneamente amostras de forragem são 
coletadas para aferir a qualidade nutricional. Os resultados esperados são relativos a melhoria do manejo 
do pasto, seja ele nativo ou cultivado, através da compreensão sobre a importância da manutenção de uma 
altura adequada para fins produtivos, além do incremento na utilização de espécies forrageiras hibernais 
simultaneamente a diminuição na utilização de silagem. Finalmente, os resultados esperados almejam uma 
diminuição de custos de produção da pecuária de corte na pequena propriedade, possibilitando a inclusão 
dessa atividade no arranjo produtivo local. 
 
Palavras-Chave: Altura, Bromatologia, Forragicultura, Manejo.  

1 INTRODUÇÃO 

A bovinocultura de corte é uma atividade econômica relevante para os 

agricultores familiares sul-catarinenses, visto que agrega novas possibilidades de 

diversificação das atividades produtivas. Entretanto, apesar do impacto considerável da 

atividade na receita líquida da propriedade, a criação de animais de corte tem evoluído de 

forma incipiente ao longo dos anos. Dentre os fatores locais que afetam negativamente a 

produtividade dessa atividade e, consequentemente seu retorno econômico, o manejo 

inadequado dos pastos, sejam eles nativos ou cultivados ocupa lugar de destaque. A 

discordância entre carga animal imposta e a produção estacional da forragem é um 

manejo recorrente que gera um ambiente pastoril ineficiente, visto que o animal não 

dispõe da possibilidade de selecionar a sua dieta de forma eficaz e nem acessar uma 

massa de forragem adequada para atingir o desempenho almejado. 

O manejo alimentar local pressupõe a utilização de silagens e rações para 

suplementar a dieta do rebanho, principalmente no outono e inverno devido à 

preponderância local de espécies estivais. Entretanto, essa prática já comum na região 

aumenta o custo de produção e diminui a lucratividade da propriedade. Uma alternativa 

produtiva e economicamente viável para sanar o déficit forrageiro de outono e inverno é a 

introdução de espécies hibernais, como as gramíneas azevém (Lolium multiflorum Lam.) e 
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aveia preta (Avena strigosa Schereb.) consorciadas as estivais, como forma de suprir a 

estacionalidade produtiva e garantir a produção de forragem de alta qualidade durante o 

período de outono e inverno. Portanto, o trabalho apresenta breve revisão sobre a altura 

do pasto como meio de diagnóstico do ambiente pastoril além de sugerir um modelo de 

produção pecuária fundamentalmente a pasto, para as pequenas propriedades locais, 

baseado no conhecimento da qualidade mensal do pasto e da incorporação de manejos e 

alternativas que minimizem a estacionalidade produtiva das pastagens.  

 

2 METODOLOGIA 

Como o projeto encontra-se em execução, este artigo  apresenta uma 

descrição de avaliações conduzidas nas pastagens de propriedades locais, além de uma 

revisão sobre a importância da altura do pasto como indicador da qualidade do ambiente 

pastoril. Duas pequenas propriedades no extremo sul-catarinense são acompanhadas 

mensalmente para avaliar o manejo do pasto e as características de altura e taxa de 

acúmulo do pasto: 

Propriedades avaliadas: A “Propriedade 1” está localizada no município de 

Araranguá e conta com uma área de quatro hectares de pastagem natural. Decorrente 

das características edafoclimáticas há predominância de espécies vegetais próprias de 

locais úmidos e grande ocorrência de leguminosas nativas. O sistema produtivo adotado é 

de ciclo completo, com a comercialização de novilhos (sem idade ou peso pré-definidos) e 

fêmeas de descarte. O rebanho é composto por animais de diferentes cruzas zebuínas. A 

“Propriedade 2” está localizada no município de Sombrio e compreende uma área total de 

três hectares, dividida entre pastagem natural, pastagem natural acrescida de Tifton e 

uma pequena área de Tifton. O sistema produtivo também é de ciclo completo, com a 

comercialização de terneiros pós-desmame (em torno de 7 meses) e fêmeas de descarte. 

O rebanho é composto por animais da raça Brahman.  

Caracterização da altura do pasto: A amostragem da altura do pasto é 

realizada por meio de cinquenta a oitenta pontos, variando conforme o tamanho dos 

potreiros avaliados, distribuídos entre quatro transectas (perfazendo um M) delimitadas 

por pontos característicos de cada potreiro. Em cada ponto amostrado a leitura é feita 

com o instrumento apropriado para determinar a altura do pasto, denominado “sward-

stick” (uma régua graduada com uma lingueta transparente). Visando a caracterização do 

ambiente pastoril, as leituras de altura são estratificadas de 0 a 3 cm; de 3,1 a 6 cm; de 

6,1 a 9 cm; de  9,1 a 12 cm; de 12,1 a 15 cm e de 15,1 a 18 cm, a fim de determinar a 

incidência dos distintos estratos de altura nos potreiros avaliados.  
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Avaliação da taxa de acúmulo do pasto: A estimativa mensal da taxa de 

acúmulo de forragem é realizada por meio da metodologia do triplo emparelhamento 

(MORAES et al., 1990), através da alocação de três gaiolas de exclusão ao pastejo por 

potreiro avaliado em cada propriedade. Mensalmente são cortadas amostras de dentro e 

de fora de gaiola, rente ao solo, com uma tesoura de esquila em um quadrado com 50 cm 

de lado (0,25 m² de área). Em seguida, as amostras são acondicionadas em sacos de 

papel e levadas para laboratório para colocação em estufa de ar forçado, a uma 

temperatura média de 600C, até peso constante. Posteriormente, são pesadas e com a 

diferença do peso seco entre as amostras de dentro e fora de gaiola, dividido pelo número 

de dias transcorridos entre as avaliações, determinasse a taxa de acúmulo de matéria 

seca de forragem.  

Relação entre a altura e a taxa de acúmulo do pasto: para estabelecer uma 

relação entre a quantidade de matéria seca disponível nos potreiros conforme a altura de 

manejo, antes da realização dos cortes para determinar a taxa de acúmulo, são 

mensurados seis pontos dentro do quadrado de 50 cm de lado. 

Análises bromatológicas: nas amostras de forragem serão realizadas as 

avaliações de matéria verde, matéria seca, teor de proteína bruta determinada de acordo 

com AOAC (1984), fibra em detergente neutro e fibra em detergente ácido de acordo com 

Senger (2008) e nutrientes digestíveis totais conforme proposição de Capelle et al. (2001). 

 

3. REVISÃO 

Altura e qualidade do pasto 

O manejo aplicado ao pasto indica a disposição da forragem no ambiente, o 

que influencia no método de busca e apreensão da forragem pelo animal em seu 

ambiente pastoril, afetando o desempenho dos animais em pastejo. Desta forma, manejar 

o pasto pode ser uma alternativa ideal a criação de ambientes propícios ao processo de 

pastejo e, trabalhar com altura de pasto, faz desta tecnologia uma aliada importantíssima 

ao manejo (CARVALHO et al.,2008). Uma vez que a estrutura do pasto, determinada 

fundamentalmente pela altura da planta, apresenta efeito crucial sobre a quantidade de 

forragem consumida pelo animal e, consequentemente, no seu desempenho 

(GONÇALVES et al.,2009). Conforme Carvalho et al. (2015) a importância da manutenção 

de uma altura mínima de manejo decorre da otimização do bocado pelos animais através 

da possibilidade de bocados mais pesados, derivados da existência de maior quantidade 

de matéria seca, além da escolha de espécies de maior interesse e dentro da mesma 

planta de estruturas mais palatáveis. 
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Diversos autores demonstraram correlação entre a altura e massa de forragem 

em diversas forrageiras (MARTINICHEN, 2002; PERIN, 2003; SILVA, 2004; SILVA, 2006), 

porém, vale salientar que em muitos casos a altura da pastagem pode significar maior 

presença de tecidos lignificados, como os colmos das plantas que são indigestíveis 

(PRACHE e PEYRAUD, 2001). Nas pequenas propriedades sul – catarinenses é comum 

os bovinos de corte serem criados em sistemas sem a mínima divisão de potreiros.  

Nesse contexto, uma forma simples e prática de avaliar se a quantidade de animais esta 

compatível com a produção de forragem e, portanto, com o desempenho animal 

pretendido é através da medição de altura do pasto. Em estudo conduzido com diferentes 

alturas de pastagem nativa pertencente ao bioma Pampa Gonçalves et al. (2009), 

evidenciaram que a partir de 4 cm de altura do pasto para cada 1 cm acrescido significa 

um aporte na massa de forragem de 117kg de MS/ha. Os autores também constataram 

que na altura de 4 cm houve maior consumo de folhas, devido a facilidade de encontrá-las 

(rebrote constante), no entanto houve dificuldade na formação do bocado, em decorrência 

do pequeno comprimento das lâminas foliares. Já na maior altura testada, 16 cm, a oferta 

de matéria seca é alta, contudo existem poucas folhas verdes e colmos excessivos, nessa 

situação, semelhantemente a anterior, o animal terá o seu desempenho produtivo 

prejudicado devido a ineficiência dos bocados efetuados. Ainda, conforme os mesmos 

autores, alturas que otimizam o bocado de bovinos em pastagem natural encontram-se 

entre 10 e 11,5 cm.  

A produção estacional de forragem é uma característica inerente as espécies 

nativas devido a preponderância de espécies estivais, o que significa uma menor taxa de 

acúmulo de forragem nos meses de inverno. Via de regra, a situação anteriormente 

descrita constitui a realidade da maioria dos pecuaristas sul-catarinenses, assim 

alternativas que minimizem o vazio forrageiro nos meses de inverno devem ser propostas. 

Para preencher essa deficiência alimentar são utilizadas espécies cultivadas hibernais 

como a aveia preta (Avena strigosa Schereb) e o azevém (Lolium multiflorum Lam). Tais 

espécies quando adubadas e manejadas de forma correta apresentam alta capacidade 

produtiva (ROSO & RESTLE, 2000; DIFANTE et al., 2006). Trabalhos avaliando a 

produção de forragem (PONTES et al., 2004; LOPES et al., 2009), a produção animal 

individual e por área (LOPES et al., 2008) demonstram que a altura ideal de manejo 

dessas espécies está entre 15 a 20 cm, considerando o pastejo contínuo. Caso o sistema 

de condução do pastejo seja o rotativo, a entrada dos animais deve ocorrer com uma 

altura de aproximadamente 30 cm, enquanto a saída deve ser feita quando restar um 
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resíduo próximo de 12 cm de altura, de modo a permitir o adequado rebrote da forragem e 

a manutenção de um ambiente pastoril de qualidade. 

Um dos objetivos no manejo de pasto, quando se fala em qualidade de 

forragem, está atrelado á maximização da produção de folhas e obtenção de máximo 

consumo destas pelos animais. Na busca por este objetivo estão relacionados fatores 

ambientais (CO2, N, água, radiação solar e temperatura) e de manejo (adubação, 

desfolhação), que alteram a taxa de crescimento e desenvolvimento da pastagem, o que 

de certa forma gera alterações em suas estruturas que incide no ajuste de lotação e no 

comportamento ingestivo dos animais (PEDREIRA, 2013). A correta manutenção de 

altura de pasto, independente de qual sistema a ser utilizado (contínuo ou rotacionado) é 

de grande importância para obtenção de rendimento e qualidade forrageira, ao mesmo 

tempo em que melhora a qualidade do solo. A partir do momento que a altura da 

pastagem é deixada alta, além do recomendado, percebe-se uma redução em teores de 

proteína bruta e energia, e consequentemente aumento no teor de fibra bruta, o que não é 

o desejado, e de certa, forma reduz a digestibilidade da forragem e diminui o consumo do 

pasto pelo animal (VEIGA et al., 2016). Rocha et al. (2007), avaliando a qualidade 

bromatológica do azevém conforme níveis de alturas, observaram inexistência de 

diferença significativa nos teores de proteínas bruta quanto as diferentes alturas de 

resíduos, porém os autores encontraram diferença nos teores de proteína ao longo do 

desenvolvimento da pastagem. O estudo de Berbigier et al. (2013) corroborou essa 

resposta, segundo os autores, isto se da por conta da redução da produção de folhas, 

aumento de colmo, lignificação das paredes e material morto. Diante dos resultados 

obtidos, o paradigma de manejar o pasto com baixa altura para “garantir a qualidade do 

que o animal consome” se mostra infundado e incoerente, pois o manejo sustentável do 

pasto consiste em harmonizar o consumo do animal, visando seu desempenho, de modo 

que haja a manutenção de uma área foliar suficiente para os processos fotossintéticos e 

propiciando a manutenção do ambiente pastoril. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Aproximar o produtor rural de resultados de pesquisas consolidadas e que 

objetivam a melhoria do ambiente produtivo é fundamental para garantir a 

sustentabilidade produtiva e econômica da atividade. Semelhantemente, o entendimento 

e a internalização de novos manejos é um processo gradual e que deve ser estimulado 

continuamente. Nesse sentido, demonstrar a importância de um ambiente pastoril 

adequado que garanta a produtividade animal via sustentabilidade da pastagem é 
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primordial para alavancar a bovinocultura de corte como mais uma opção ao arranjo 

produtivo local, visto que a qualidade do manejo do pasto pode ser controlada pela 

observação de variáveis estruturais da planta de simples compreensão, como é o caso da 

altura.  
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Resumo: O controle biológico por meio do uso de inimigos naturais atraídos por culturas secundárias como 
o coentro pode ser uma alternativa para a redução da densidade populacional de pulgões em cebolinha. O 
objetivo do trabalho foi avaliar a atratividade de joaninhas pelo coentro em consórcio com a cebolinha. As 
coletas foram realizadas duas vezes por semana durante o período de desenvolvimento do coentro 
(emissão das folhas verdadeiras até a maturação). Os espécimes de joaninhas foram coletados 
manualmente, colocados em potes plásticos, transportados para o laboratório de pesquisa em 
Fitossanidade do Instituto Federal Catarinense (Santa Rosa do Sul) e identificados. O delineamento 
experimental foi inteiramente casualizado com dois tratamentos: cebolinha em consórcio com coentro e 
cebolinha sem coentro, com duas repetições. Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste 
”t”. A maior abundância e diversidade de joaninhas foi observada no cultivo consorciado cebolinha-coentro, 
na qual a espécie Eriopis connexa prevaleceu com o maior número de indivíduos coletados em todo o 
período de avaliação. Conclui-se que o coentro atrai joaninhas principalmente após o florescimento, e E. 
connexa é a espécie mais atraída quando comparada a outras espécies. 
 
Palavras-Chave: Conservação. Coccinelídeos. Plantas atrativas. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os pulgões, principais pragas da cebolinha (Allium spp.), causam o 

encarquilhamento das folhas, podem transmitir doenças e até mesmo a morte da planta, 

em casos de ataques severos (GALLO et al., 2002).  

Uma maneira de controlar pulgões na cultura da cebolinha sem o uso de 

inseticidas é com a utilização de coentro (Coriandrum sativum), pois esta espécie atrai 

joaninhas oferecendo recursos, como pólen e néctar, e abrigo para as mesmas 

(RESENDE et al., 2010).  

Este trabalho teve o objetivo de avaliar a abundância e a diversidade de 

joaninhas em cultivo de cebolinha e em consórcio de cebolinha-coentro. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O trabalho foi realizado na área de cultivo de hortaliças do Instituto Federal 

Catarinense (IFC) campus Santa Rosa do Sul.  

Foram estudados dois tratamentos: 1) cebolinha em cultivo solteiro, cultivadas de 

forma tradicional (tratamento testemunha); e 2) cultivo de cebolinha em consórcio com 
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coentro. O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado, com 

duas repetições de cada tratamento. 

O coentro foi semeado diretamente no canteiro que continha cebolinhas de plantas 

“mãe” do IFC. Os canteiros tinham três metros de comprimento por um metro de largura, 

distantes um metro entre si. 

Após a incorporação de vermicomposto (produzido no próprio IFC com restos de 

comida do refeitório, restos de hortaliças e esterco bovino) nas parcelas experimentais, as 

mudas de cebolinhas foram separadas da planta mãe e plantadas em três linhas em cada 

canteiro, no espaçamento de 0,25 m entrelinhas e 0,15 m entre plantas. O coentro foi 

semeado entre as linhas de cebolinha, a 0,15 m das cebolinhas, com 0,05 m entre as 

plantas de coentro.  

As amostragens foram feitas duas vezes por semana durante o período de 

desenvolvimento do coentro (desde a emissão das folhas verdadeiras até a maturação). 

Em cada avaliação, as folhas das cebolinhas e do coentro foram observadas por 30 

minutos em cada canteiro. 

As joaninhas encontradas foram coletadas manualmente e os primeiros 

exemplares de cada joaninha coletada foram colocados em frascos de plástico (0,06 m de 

altura x 0,10 m de diâmetro) contendo álcool 70%. As larvas e pupas das joaninhas 

coletadas foram colocadas em potes plásticos hermeticamente fechados (vazios) e 

levadas para o laboratório. Neste, as larvas foram mantidas em potes plásticos, foram 

alimentadas com pulgões coletados (em dias alternados) em folhas de cebolinha e foram 

mantidas na câmara climática (B.O.D) com fotofase de 12 horas e temperatura de 25ºC ± 

2ºC, até a emergência dos adultos para a identificação das espécies. As primeiras pupas 

de joaninhas coletadas também foram colocadas em recipientes plásticos e mantidas em 

B.O.D até a emergência do adulto para a confirmação da espécie. 

As joaninhas adultas foram identificadas comparando as características externas 

das mesmas com as das espécies de coccinelídeos disponíveis no website do Museu de 

Entomologia da ESALQ-USP (ESALQ-USP, 2004). 

Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e ao teste “t”, pelo 

programa Sisvar versão 5.4 (FERREIRA, 2010). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No total, a maior abundância e também a maior diversidade de Coccinellidae foi 

observada no cultivo consorciado de cebolinha-coentro. Neste sistema de cultivo foram 
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encontradas cinco espécies de joaninhas (Eriopis connexa, Cycloneda sanguinea, 

Harmonia axyridis, Coleomegilla sp. e Chilocorus sp.), totalizando 197 indivíduos (Tabela 

1). Já no cultivo solteiro de cebolinha foi encontrada somente uma espécie de joaninha, E. 

connexa (Tabela 1). 

E. connexa foi encontrada em maior quantidade nos dois tratamentos estudados, 

sendo que no tratamento consorciado (cebolinha-coentro) foram observados 155 

indivíduos e no cultivo solteiro apenas nove indivíduos. Assim, esta espécie teve a maior 

frequência relativa, constituindo em 78,68% e 100%, no consórcio cebolinha-coentro e 

cebolinha solteira, respectivamente (Tabela 1).  

Todos os outros espécimes, encontrados apenas no cultivo consorciado, foram: 25 

indivíduos de H. axyridis, 10 exemplares de Coleomegilla sp., seis indivíduos de C. 

sanguinea e um espécime de Chilocorus sp. (capturado no último dia de coleta), sendo, 

portanto, as outras duas maiores frequências relativas encontradas neste estudo, de H. 

axyridis (12,69%) e Coleomegilla sp. (5,08%) (Tabela 1). 

Resende et al. (2011) também encontraram as espécies E. connexa, C. sanguinea 

e H. axyridis em consórcio (couve-coentro). No entanto, houve maior frequência relativa 

de C. sanguinea, totalizando 65% dos indivíduos de todas as espécies capturadas na 

couve consorciada com coentro, seguida por E. connexa (26%) e H. axyridis 

(aproximadamente 2%). E, no cultivo solteiro de couve, a espécie de joaninha de maior 

frequência relativa encontrada também foi de E. connexa (31%). Mas os referidos autores 

também coletaram outras espécies neste sistema de cultivo: H. festiva (23%), H. 

convergens (15%), H. axyridis (8%). E, não foi encontrada C. sanguinea na couve solteira. 

 

Tabela 1. Joaninhas (no total/espécie) e frequência relativa das espécies de Coccinellidae coletadas em consórcio 

cebolinha-coentro e cebolinha solteira. Santa Rosa do Sul, novembro-dezembro de 2016. 

 

Espécie de joaninha 

Nº de indivíduos  Frequência (%) 

Cebolinha-

coentro 

Cebolinha 

Solteira 

Total Cebolinha-

coentro 

Cebolinha 

Solteira 

Eriopis connexa 155 9 164 78,68 100 

Harmonia axyridis 25 0 25 12,69 0 

Cycloneda sanguinea 6 0 6 3,04 0 

Coleomegilla sp. 10 0 10 5,08 0 

Chilocorus sp. 1 0 1 0,51 0 

Total 197 9 206 100 100 
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No total de joaninhas, as coletas realizadas até 18/11 não apresentaram diferenças 

entre os tratamentos (Tabela 2). Porém, nas coletas dos dias 22/11 (dia em que ocorreu o 

florescimento do coentro), 29/11, 13/12, 15/12 e 19/12 houve maior abundância de 

joaninhas no cultivo cebolinha-coentro. Portanto, após a floração do coentro, cinco das 

nove coletas, particularmente as três últimas coletas, apresentaram mais joaninhas no 

consórcio cebolinha-coentro que a cebolinha solteira (Tabela 2). Em consórcio couve-

coentro, principalmente na época de florescimento, o coentro em estimulou o aumento da 

população de joaninhas (RESENDE et al., 2010). 

Em outro trabalho, Resende et al. (2012) avaliaram a diversidade de predadores 

em coentro e em outras duas apiáceas, que foram endro (Anethum graveolens) e funcho 

ou erva-doce (Foeniculum vulgare), sob manejo orgânico, e foi observado que o aumento 

de Coccinellidae ocorreu principalmente após a floração das referidas espécies de 

apiáceas, mais especificamente, três semanas após o início das coletas, o mesmo que foi 

observado no presente trabalho. 

Comparando a espécie E. connexa, observa-se que, os dias 22/11, 29/11, 06/12, 

08/12, 13/12, 15/12 e 19/12 apresentaram maior número de indivíduos no cultivo 

cebolinha-coentro que no cultivo solteiro (Tabela 2). Esses resultados mostram que a 

partir do florescimento do coentro, esta espécie foi significativamente superior em sete 

das nove coletas. E estes resultados foram similares aos das joaninhas (total), como 

mencionado anteriormente. Assim como ocorreu em outros estudos (AGUIAR-MENEZES; 

SILVA, 2011; RESENDE et al., 2011), o florescimento do coentro proporcionou recursos 

alimentares (pólen e néctar), serviu de abrigo para larvas, pupas e adultos, de local para 

acasalamento e oviposição para esta espécie de joaninha.    

Com relação à H. axyridis, a diferença entre as coletas foi apenas observada em 

15/12, sendo que o cultivo consorciado apresentou maior número de indivíduos dessa 

espécie comparado ao cultivo solteiro. E, as espécies C. sanguinea e Coleomegilla sp. 

não apresentaram diferenças quanto à abundância, entre os tratamentos em nenhum dos 

dias de coleta. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O coentro em consórcio com a cebolinha atraiu cinco espécies de joaninhas: 

Eriopis connexa, Cycloneda sanguinea, Harmonia axyridis, Coleomegilla sp. e Chilocorus 

sp. 
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A maior abundância de joaninhas foi observada no cultivo consorciado cebolinha-

coentro que no cultivo solteiro de cebolinha, principalmente, a partir do início do 

florescimento do coentro. 

Eriopis connexa, nas condições da área do Instituto Federal Catarinense, é a 

espécie mais abundante e mais atraída pelo coentro quando comparada a outras 

joaninhas. 
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Tabela 2 - Joaninhas coletadas (média) no cultivo solteiro de cebolinha e cultivo consorciado cebolinha-coentro.  Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul, novembro e 

dezembro de 2016. 

DIAS DE COLETAS 

 01/11 03/11 08/11 10/11 14/11 18/11 22/11 24/11 29/11 01/11 06/12 08/12 13/12 15/12 19/12 

Cebolinha 

Eriopis connexa 0,5a2 0a 0,5a 0a 0a 0a 0a 0,5a 0a 0,5a 0,5a 0,5a 0a 0a 1,5a 

Harmonia axyridis 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 

Cycloneda sanguinea 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 

Coleomegilla sp. 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 

Joaninhas1 0,5a 0a 0,5a 0a 0a 0a 0a 0,5a 0a 0,5a 0,5a 0,5a 0a 0a 1,5a 

Consórcio cebolinha-coentro 

Eriopis connexa 0,5a 0a 0,5a 0a 0,5a 1,0a 3,5b 1,5a 3,5b 1,0a 3,0b 6,5b 13,0b 16,5b 26,5b 

Harmonia axyridis 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0,5a 0a 0,5a 1,0a 4,0a 1,0b 5,5a 

Cycloneda sanguinea 0a 0a 0a 0,5a 0a 0a 0a 0a 0,5a 0,5a 0a 0a 0a 0,5a 1,0a 

Coleomegilla sp. 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 1,0a 1,5a 1,0a 1,5a 

Joaninhas 0,5a 0a 0,5a 0,5a 0,5a 1,0a 3,5b 1,5a 4,5b 1,5a 3,5a 8,5a 18,5b 19,0b 34,5b 

1 Joaninhas: média de todas as espécies de joaninhas capturadas em cada data de coleta; 

2  Médias seguidas de letras iguais na coluna não diferem entre si pelo teste “t”, a 5% de probabilidade de erro. 
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Resumo: Os odonatas, conhecidos comumente como libélulas, são insetos predadores importantes para o 
equilíbrio do meio ambiente. Além disso, os odonatas podem ser bioindicadores da qualidade ambiental. 
Apesar da importância, pouco é conhecido a respeito da fauna de odonatas na região sul de Santa 
Catarina. O objetivo deste trabalho foi avaliar a abundância e a diversidade de libélulas em diferentes 
ambientes. As coletas foram realizadas durante os meses de março a abril, totalizando oito amostragens. 
Os espécimes de libélulas foram coletados com auxílio de rede entomológica, depositados em envelopes e 
armazenados até a identificação. Os dados foram submetidos à Análise de Componentes Principais (ACP). 
A maior diversidade de espécies ocorreu na área da mata, sendo Erythrodiplax o gênero da subordem 
Anisoptera mais abundante nos ambientes estudados.  
  

Palavras-Chave: Riqueza de espécies. Indicadores ambientais. Taxonomia. 

 

1 INTRODUÇÃO             

A ordem Odonata é composta por cerca de 6000 espécies, agrupadas em 500 

gêneros. Estima-se que existam mais de 10 mil espécies ainda não catalogadas, 

considerando que 95% da fauna da Europa ainda não é conhecida. No Brasil, há 828 

espécies conhecidas, pertencentes a 140 gêneros e 14 famílias (BUZZI; MIYAZAKI, 1999; 

COSTA; SANTOS; OLDRINI, 2012).  

No território nacional, os odonatas são conhecidos popularmente como libélulas, 

porém estes ainda podem ser denominados como: helicóptero, bate-bunda, cigarra, 

cavalinho-de-judeu, entre outros, essa variação ocorre conforme a região do país 

(COSTA; SANTOS; OLDRINI, 2012). 

As libélulas são insetos hemimetabólicos, ou seja, passam pelos estágios de ovo, 

ninfa (náiade ou odonáiade) e adulto. A presença destes insetos está diretamente 

relacionada a corpos d’agua, já que as odonáiades se desenvolvem em ambientes 

aquáticos (GALLO et al., 2002). 

Os estudos sobre diversidade e abundância de invertebrados, incluindo as 

libélulas, podem apresentar informações sobre os níveis de integridade dos ambientes em 

que habitam, pois ocorrem em praticamente todos os ambientes devido às suas 

características estruturais e fisiológicas, que os auxiliam nas adaptações às diferentes 

condições ambientais. Portanto, estes insetos, podem ser usados como bioindicadores 

ambientais (LUTINSKI; GARCIA, 2005). 

           Nos últimos 30 anos, a ordem Odonata está entre as mais estudadas no hemisfério 

Norte, porém pouco é conhecido sobre a riqueza de espécies presentes na região 

Neotropical. O Brasil, por exemplo, apresenta dados sobre a diversidade dos odonatas 
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em apenas 29% de todo o território nacional. Isso comprova a escassez de informações a 

respeito desta ordem (DE MARCO; VIANNA, 2005; GARRISON; VON ELLENRIEDER; 

LOUTON, 2010).  

           Com relação aos Estados, existem listas estaduais de espécies de Odonata 

apenas para São Paulo (COSTA et al., 2000) e Espírito Santo (COSTA; OLDRINI, 2005). 

No estado de Santa Catarina pouco se conhece sobre as espécies presentes, não 

havendo registros na literatura sobre as espécies desta ordem de insetos na região sul do 

referido Estado. 

           Devido à importância do grupo e da escassez de estudos, o presente trabalho tem 

como objetivo conhecer a abundância e a diversidade de espécies da ordem Odonata em 

diferentes ambientes. 

 

2 METODOLOGIA 

2.1 Áreas de Coleta 

O trabalho foi realizado em diferentes áreas do Instituto Federal Catarinense (IFC), 

localizadas no município de Santa Rosa do Sul. Estas áreas estão situadas de 11 a 13 

metros acima do nível do mar (GOOGLE EARTH, 2017), possuem precipitação média 

anual de 1600 a 1800 mm e temperatura média variando de 13 a 27°C (CLIMATEMPO, 

2017).  

 As coletas foram realizadas em quatro áreas (tratamentos): 1) Área com pastagem 

nativa, localizada ao lado de mata nativa; 2) Setor Agri I, popularmente conhecido como 

horta; 3) Área utilizada para o cultivo de citros; e; 4) Área com ocupação de pastagem 

próxima ao setor de suínos. Segue abaixo uma breve descrição destas áreas.  

           Mata: área localizada sobre pastagem nativa, ao lado de fragmento de mata 

nativa. Há também pequenos corpos de água (banhados) resultantes do acúmulo de água 

da chuva.           

           Horta: esta área, atualmente, possui o cultivo de couve-folha (próximo ao local da 

coleta), onde também está localizado um pequeno açude (com presença de alface d´água 

(Pistia stratiotes)), utilizado para irrigação dos canteiros.  

          Citros: neste local são encontradas principalmente laranjeiras da cultivar Valência, 

entre outras cultivares com menor expressão territorial. Além disso, há também algumas 

valas utilizadas para drenagem deste pomar didático. 

          Pastagem: neste espaço é encontrado Panicum maximum, pastagem conhecida 

popularmente como capim-mombaça, além de um corpo d’água artificial.  
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2.2 Amostragem  

           Para a captura dos exemplares de Odonata utilizou-se o método de coleta ativa 

com rede entomológica, também conhecida como puçá. A equipe para estas coletas foi 

composta por duas pessoas. 

As coletas foram feitas através de caminhadas aleatórias nas áreas em oito datas 

(14/03, 17/03, 22/03, 24/03, 30/03, 01/04, 07/04 e 10/04), entre os meses de março e 

abril. 

Em cada área (ambiente), a coleta de Odonata foi feita em 5 pontos, ao acaso, 

onde permaneceu-se, aproximadamente 3 minutos em cada ponto. No total, o tempo para 

a coleta de libélulas foi de 15 minutos, em cada área, totalizando uma hora por dia de 

amostragem e oito horas no total deste projeto. Todas as coletas ocorreram no período 

compreendido entre 13:00 horas e 17:00 horas, período em que há grande atividade de 

libélulas. 

 

2.3 Identificação  

 Após a captura dos indivíduos, os mesmos foram depositados em envelopes 

entomológicos feitos por folhas de papel A4, onde foi depositado apenas um espécime em 

cada envelope. Em seguida, estes foram colocados em bandejas plásticas brancas e 

transportados ao laboratório de Fitossanidade do IFC.  

Os exemplares obtidos nas coletas foram mantidos em freezer até o momento da 

identificação.  

Depois de terminadas as coletas, as libélulas foram identificadas por meio do 

auxílio de microscópio estereoscópio (lupa) e chaves de identificação.  

           Para a identificação foi utilizada a chave taxonômica das famílias de Odonata do 

Brasil, elaborada por Souza; Costa e Oldrini (2007) e também a chave de identificação de 

adultos de Odonata da região Neotropical, proposta por Garrison, Von Ellenrieder e 

Louton (2006). Outro meio utilizado para identificação foi a comparação dos exemplares 

coletados com as imagens das espécies da coleção de insetos da ESALQ-USP (ESALQ-

USP, 2004). 

 

2.4 Análise de dados 

Os dados foram submetidos à Análise de Componentes Principais (ACP). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No total, foram coletados 363 espécimes, sendo 335 exemplares pertencentes à 

subordem Anisoptera e os demais à subordem Zygoptera. De Anisoptera, houve a 

predominância de libélulas da família Libellulidae, enquanto que, de Zygoptera, todos os 

28 insetos coletados pertenciam à Coenagrionidae (identificados somente até família). 

Segundo Costa et al. (2000) e Costa e Oldrini (2005), a família Coenagrionidae é a mais 

constante dentro da subordem Zygoptera, do mesmo modo que a família Libellulidae é 

mais frequente dentre as anisópteras, ambas famílias possuem a maior representação no 

Brasil.  

Neste estudo, dentre os Libellulidae, houve maior ocorrência de libélulas 

pertencentes ao gênero Erythrodiplax, totalizando 270 indivíduos. E, de acordo com 

Costa; Santos e Oldrini (2012), este é o gênero mais comumente encontrado, possuindo 

maior quantidade de espécies distribuídas no território nacional, com total de 39 espécies.  

Além disso, também foram registrados mais sete gêneros de Odonata pertencentes 

à família Libellulidae, sendo os mesmos: Perithemis (15 indivíduos), Pantala (14 

indivíduos), Miathyria (11 indivíduos), Micrathyria (8 indivíduos), Macrothemis (3 

indivíduos), Orthemis (3 indivíduos), e Tauriphila (1 indivíduos) (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Gêneros de Libellulidae (no total de indivíduos) encontrados em diferentes locais. Santa Rosa do 

Sul, SC, março-abril de 2017. 

Gênero Citros Horta Mata Pastagem 

Erythrodiplax 75 57 60 88 

Perithemis 8 6 1 0 

Pantala 0 2 10 2 

Miathyria 0 0 9 2 

Micrathyria 1 7 0 0 

Macrothemis 1 1 1 0 

Orthemis 0 0 3 0 

Tauriphila 0 0 1 0 

 

Através dos resultados obtidos pela Análise de Componentes Principais (ACP), os 

dois primeiros eixos apresentaram 91,71% da variabilidade dos dados observados, sendo 

que, a componente principal 1 (CP 1) explicou 58,28% (Figura 1) e a componente 

principal 2 (CP 2) explicou 33,43% da variância total. 

Com base nas libélulas encontradas neste estudo, a relação entre a CP 1 e CP 2 

demonstrou que a mata ficou no quadrante 1, a pastagem no quadrante 3 e citros e horta 

no quadrante 4 (Figura 1). Com isso, quanto mais distantes estão as áreas, menos 
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parecidas estas são com relação às espécies de libélulas presentes nos sistemas de 

Santa Rosa do Sul. 

Pela ACP, pode se observar ainda que Erythrodiplax spp., mesmo presente em 

todas as áreas amostradas, esteve mais associada à pastagem e ao citros que aos outros 

locais. Isso se deve ao fato das espécies deste gênero serem generalistas e desta forma, 

habitarem áreas abertas em diversos sistemas antropizados (MONTEIRO-JUNIOR; 

JUEN; HAMADA, 2014).   

A área ao lado da mata foi a que apresentou a maior riqueza de espécie (Tabela 1). 

E, Orthemis sp., Tauriphila sp., Pantala sp. e Miathyria sp. foram as mais associadas à 

esta área (Figura 1). Isto já era esperado, pelo fato de ocorrer maior riqueza de espécies 

em comunidades de libélulas em ambientes menos perturbados (STEWART; SAMWAYS, 

1998). 

Por fim, as libélulas associadas à horta foram Perithemis sp. e Micrathyria sp. E, 

Macrothemis sp. esteve associada à horta, citros e mata (Figura 1). 

 
 

 

 

 

Figura 1. Análise dos componentes principais (ACP) (CP1: 58,28% e CP2: 33,43%), discriminando Mata, Horta, Citros 

e Pastagem. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A maior diversidade de odonatas ocorre próximo a mata, com a presença de 

Perithemis sp., Pantala sp., Miathyria sp., Macrothemis sp., Orthemis sp. e Tauriphila sp.  

A maior abundância de Odonata pertence ao gênero Erythrodiplax, presente em 

todas as áreas. 

Os locais estudados são ambientes que sofreram intervenção humana, o que 

favorece a sobrevivência de indivíduos da subordem Anisoptera que se adaptam melhor a 

estes locais.  
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Resumo: Este trabalho apresenta um sistema de gerenciamento de estoque direcionado para lanchonetes
e restaurantes de pequeno porte.  O objetivo deste  sistema é fazer  o  gerenciamento  das receitas e  o
controle dos produtos que são comprados e utilizados na preparação destas. O acesso ao sistema será
feito pelos usuários que deverão ser previamente cadastrados. O sistema permitirá que o usuário faça um
registro diário das receitas e dos produtos utilizados durante o período de expediente. Além disso, prevê a
disponibilização  de  relatórios  em PDF contendo informações dos produtos comprados e utilizados nas
receitas, indicando aqueles produtos que estão com prazos de validade mais próximo ao vencimento. Para
o desenvolvimento deste sistema estão sendo utilizadas ferramentas de banco de dados e de programação.
Na  primeira  parte  do  processo  foram  utilizadas  ferramentas  que  permitiram  o  desenvolvimento  da
modelagem conceitual que foi sucedida pela modelagem lógica. A implementação das telas do sistema foi
precedida pela prototipação que permitiu identificar as necessidades básicas do usuário em relação ao
sistema. Este trabalho está sendo desenvolvido como Trabalho de Conclusão de Curso, requisito para a
conclusão do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, do Instituto Federal Catarinense –
Campus Avançado Sombrio, e seu início ocorreu na forma de projeto interdisciplinar no ano de 2016 e sua
previsão de conclusão é outubro do corrente. A implementação do sistema possibilitará o desenvolvimento
de um aplicativo que certamente terá grande utilidade no gerenciamento de lanchonetes e restaurantes de
pequeno porte,  principalmente no que se refere a aquisição de produtos e na preparação de receitas
diárias.

Palavras-Chave: Lanchonete. Restaurante. Gerenciamento. Sistema. Receitas.

1 INTRODUÇÃO

Com  o  avanço  da  informática  enquanto  ciência,  inúmeros  setores  da

indústria  e  comércio  tem se beneficiado das vantagens que esta ciência pode trazer,

como agilidade e facilidade na busca de informações.

Em empresas do ramo da alimentação, principalmente bares e restaurantes, é

comum a existência de um estoque onde os produtos comprados ficam armazenados até

serem utilizados nas receitas. Quando não há um controle da data de validade destes

produtos, frequentemente muitos deles precisam ser descartados pois ficam com o prazo

de validade expirado, tornando-se inapropriados para serem utilizados nas receitas. Além

disso, observa-se também o fato de que as receitas muitas vezes são registradas apenas

em blocos ou cadernos, o que dificulta a localização das mesmas, e possibilita que muitas

delas sejam perdidas, pois, ao serem manuseadas com frequência, podem rasgar ou ficar

ilegíveis.

Diante desta constatação, este trabalho apresenta a proposta de um sistema

de gerenciamento de estoque direcionado para lanchonetes e restaurantes de pequeno

porte.

O objetivo deste sistema é fazer o gerenciamento das receitas e o controle dos

produtos  utilizados  nas  mesmas.  A  atualização  dos  dados  do  sistema  será
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responsabilidade  dos  funcionários  dos  estabelecimentos  que  a  partir  de  um cadastro

prévio de login, farão a atualização dos dados, sejam eles sobre os produtos comprados e

disponíveis em estoque, tanto quanto sobre as receitas que estão sendo preparadas e a

quantidade de produtos utilizados nas mesmas.

Além disso, o sistema prevê a emissão de relatórios sobre a quantidade de

produtos utilizados, a quantidade de receitas produzidas, bem como a identificação dos

produtos  cujo  nível  em  estoque  esteja  abaixo  do  necessário.  Também  haverá  uma

indicação dos produtos que estejam com prazos de validade mais próximo ao vencimento,

favorecendo o uso dos mesmos com maior brevidade, evitando assim que o produto seja

perdido devido a expiração do prazo de validade.

 Este projeto é uma continuação de uma proposta que teve início em 2016,

onde deu-se início ao desenvolvimento de um sistema para uma lanchonete específica

localizada no município de Torres. No ano de 2017, houve uma expansão da proposta do

projeto, que se tornou um Trabalho de Conclusão de Curso, direcionado para empresas

do setor de bares e lanchonetes1. Destaca-se que o sistema ainda se encontra em fase

de construção e tem previsão de finalização para o mês de outubro do corrente.

A origem do nome do sistema tem como base a junção da abreviação dos

termos  Controle  de  Estoque  e  Gerenciamento  de  Receitas,  justificando  assim  a

nomenclatura CONGERE.

2 METODOLOGIA

O desenvolvimento do sistema inicialmente envolveu pesquisa para identificar

a  real  necessidade  de  um  sistema  de  gerenciamento  de  produtos  e  receitas  para

lanchonetes e restaurantes. Diante da constatação desta demanda, deu-se início a uma

pesquisa bibliográfica a partir de dois conteúdos centrais: banco de dados e programação.

O processo escolhido para o desenvolvimento do sistema, seguiu o método

iterativo  e  incremental2,  onde  após  o  encerramento  de  cada  incremento  ocorria  uma

avaliação  sob  a  supervisão  do  orientador.  Portanto,  a  escolha  do  modelo  de

desenvolvimento se deve principalmente ao fato de que possibilita uma forma facilitada de

alteração  do  software,  trazendo  poucos  impactos  para  a  estrutura  inicial  do  projeto.

(ZULIANI, 2016)

1 Embora, os autores tenham ciência da comercialização de outros produtos neste tipo de estabelecimento,
o trabalho não se destina ao gerenciamento da comercialização de bebidas, balas, ou qualquer item desta
natureza, dado que já existem muitas soluções informatizadas disponíveis no mercado, para este tipo de
gerenciamento.
2 Neste método o trabalho é divido em partes chamadas iterações, sendo que, quando completa, cada 
iteração terá uma versão executável. Conforme Zuliani (2016) cada sequência de iterações resulta em uma 
melhoria no sistema.
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A primeira etapa foi a identificação dos requisitos que compreende definir as

funções necessárias, de acordo com os estabelecimentos a que ele se destina. Para esta

etapa utilizou-se entrevistas com a mãe de um dos desenvolvedores do projeto, que é

proprietária  de  uma  lanchonete.  A experiência  dela  contribuiu  para  identificação  dos

requisitos do sistema, a partir dos quais definiu-se um cronograma das atividades a serem

desenvolvidas.

A  segunda  etapa  compreendeu  a  modelagem  do  sistema  a  partir  das

funcionalidades identificadas. Inicialmente fez-se a modelagem conceitual do banco de

dados,  que segundo Angelotti  (2010),  trata-se  de uma representação abstrata  de  um

banco de dados, que antecede a modelagem lógica e a implementação física do banco de

dados, na qual são definidas as entidades que farão parte do modelo e a forma como

estarão relacionadas. Para esta modelagem foi utilizada a ferramenta BrModelo.

Encerrada a modelagem conceitual foi possível dar início a modelagem lógica e

a etapa de implementação, ambas realizadas através do WorkBench, uma ferramenta do

Mysql, um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), utilizado no mundo inteiro

nos mais variados tipos de aplicações de bancos de dados (HEUSER, 2009), destaca-se

também o fato de ser uma ferramenta gratuita, considerada robusta e segura.

O passo seguinte foi a prototipação e implementação das telas do sistema e

conexão  destas  com  o  banco  de  dados.  Nesta  etapa  empregou-se  a  ferramenta

NetBeans,  uma  ferramenta  disponibilizada  pela  linguagem JAVA.  O  NetBeans  possui

características  que  permitem  um  desenvolvimento  produtivo  e  eficaz  em  diversas

aplicações,  dispondo  de  vários  recursos  como:  desenvolvimento  de  aplicativos  Web,

Mobile e Desktop e integração com servidores de Banco de Dados.

Atualmente o sistema tem suas funções parcialmente disponíveis, encontra-se

em fase de testes e aprimoramento de telas além da preparação das funções de emissão

de relatórios em versão PDF, que visam facilitar a visualização e impressão dos dados

cadastrados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O desenvolvimento deste sistema teve início no segundo semestre de 2016,

como proposta de um projeto interdisciplinar envolvendo as disciplinas de programação e

banco de dados. Diante da percepção da real utilidade do sistema para o gerenciamento

de bares e restaurantes em geral, deu-se a continuidade do projeto em forma de Trabalho

de Conclusão de curso.

ISSN 2526-4044      p. 125



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

 Nas  etapas  desenvolvidas  em  2017  foram  identificadas  as  principais

funcionalidades do sistema, dentre elas destacam-se: Cadastro de funcionários; cadastro

de fornecedores; cadastro de produtos; cadastro das receitas (incluindo os ingredientes e

modo  de  preparado);  gerenciamento  dos  prazos  de  validades  dos  produtos  e

gerenciamento dos dados cadastrados.

Os resultados parciais  demonstram que o  objetivo  de fazer  um sistema de

gerenciamento de receitas e controle dos produtos utilizados, foi  alcançado,  pois já é

possível  fazer o gerenciamento de produtos em estoque,  além disso é possível  obter

informações sobre as receitas que estão sendo preparadas e a quantidade de produtos

utilizados nas mesmas.

Quando o sistema for disponibilizado aos usuários, destaca-se que o mesmo

não  conterá  dados  previamente  cadastrados,  já  que  a  tarefa  de  inserção  de  dados

compete ao usuário. Os dados que estão sendo inseridos no sistema são para fins de

teste, portanto, serão excluídos após a conclusão do sistema.

Embora  o  sistema não esteja  finalizado,  destaca-se que todas  as  telas  do

sistema  já  estão  disponibilizadas3.  A figura  1  apresenta  a  imagem  da  tela  inicial  do

sistema, onde pode-se observar o logotipo escolhido para o mesmo, cuja imagem foi

desenvolvida por um dos integrantes da equipe a partir do uso de ferramenta de edição

de imagem.

Figura 1 – Tela Principal

Fonte: Os Autores (2017)

Outra  tela  disponível  no  sistema é  o  cadastro  de  produtos.  Assim que um

produto é cadastrado no sistema, ele automaticamente passa a fazer parte da listagem

dos produtos em estoque, como pode-se observar na figura 2.

3 Em respeito ao limite de número de páginas neste documento, apenas algumas das telas implementadas 
serão apresentadas.
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Figura 2 – Cadastro de Produtos

Fonte: Os Autores (2017)

Atualmente o trabalho principal está concentrado na preparação de relatórios

que serão disponibilizados ao usuário em formato PDF. O objetivo é permitir que o mesmo

tenha acesso à quantidade de receitas produzidas, a quantidade de produtos em estoque,

entre  outras  informações  importantes  para  o  gerenciamento  deste  tipo  de

empreendimento.  Estima-se  que  esta  etapa  seja  concluída  no  mês  de  outubro  do

corrente. Portanto, todos os objetivos propostos neste trabalho estão sendo alcançados,

dentro dos prazos estipulados.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  desenvolvimento  do  sistema  GONGERE,  exigiu  aprofundamento  teórico

sobre alguns conceitos de programação e banco de dados. Além disso foi  necessário

conhecer e utilizar principais ferramentas da Linguagem JAVA, mas especificamente do

NetBeans. As etapas das modelagens, tanto conceitual quanto a lógica, envolveram o uso

de ferramentas específicas de modelagem e desenvolvimento de bancos de dados. Tudo

isto certamente está contribuindo para o aprofundamento teórico dos alunos envolvidos

no projeto.

Atualmente o sistema encontra-se em fase final, com o desenvolvimento de

funções de emissão de relatórios que serão disponibilizados em PDF aos futuros usuários

do sistema. Destaca-se que também estão sendo realizados testes para identificar se as

funcionalidades  previstas  no  sistema  foram  atendidas.  Portanto,  considera-se  que  o

objetivo principal deste estudo está sendo atingido.

 Como trabalho futuros, sugere-se o aprimoramento da versão e o desenvolvimento

de um aplicativo de celular, difundindo assim a utilização do sistema CONGERE, visado

facilitar  ainda mais  o  gerenciamento  de produtos  e receitas  de bares  e  restaurantes,

atendendo assim a estabelecimentos do setor.
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar o impacto do número de regras de firewall no consumo
de recursos de processamento e capacidade de encaminhar pacotes de um roteador, para realização deste
trabalho  foram utilizados  dois  computadores  interligados por  um roteador  RouterBoard  433,  realizando
testes de throughput com o software IPERF, os testes foram executados no modo simplex e duplex, sendo
cada teste realizado sem regras, com 60, 120 e 180 regras de firewall ativas, onde foram obtidas taxa de
transferência de dados e consumo de CPU do roteador. Os dados apresentados apontam que o número de
regras afetam consideravelmente o desempenho do dispositivo, sendo que, quanto maior  o número de
regras, menor o desempenho, desse modo, tais regras devem ser elaboradas de forma criteriosa para que
o dispositivo não se torne um gargalo no desempenho da rede, em casos em que exista a necessidade de
um grande número de regras e alta taxa de transferência, a escolha do roteador / firewall deve levar em
consideração a capacidade do hardware.

Palavras-Chave: Desempenho de Firewall; Avaliação de Desempenho; consumo CPU firewall;

1 INTRODUÇÃO

A utilização das  redes  de computadores  e  da  internet  está  cada vez  mais

integrada as atividades cotidianas, seja no trabalho, ou no lazer. Para enviar e receber

informações entre este universo digital são empregados diversos dispositivos, tais como

switchs,  routers,  Access  Points  (AP) entre  outros,  que  permitem  a  conexão  dos

dispositivos  para  o  envio  e  recebimento  de  informações.  Algumas  redes,  possuem

necessidades especiais relacionadas à segurança das informações que são enviadas e

recebidas, nesse contexto entram dispositivos que implementam controles de acesso, um

destes é o firewall.

O firewall pode ser definido como um “sistema ou combinação de sistemas que

protege a fronteira entre duas ou mais redes” (ABNT 2005, p.viii), também nas palavras

de Kurose e Ross “um  firewall é uma combinação de hardware e software que isola a

rede interna de uma organização da Internet em geral, permitindo que alguns pacotes

passe e bloqueando outros” (2010, p.535).

A partir das regras inseridas no  firewall, será decidido quais os pacotes que

podem ou não passar de uma rede para outra. As regras podem ser elaboradas utilizando

os endereços de origem ou destino, protocolos ou portas, pacotes que não se encaixam

nas regras, podem ser descartados ou encaminhados conforme a politica adotada.

O firewall pode ser implantado em dispositivos específico para desempenhar tal

função, porém, um roteador pode desempenhar sua função de encaminhar pacotes  em
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conjunto  com a filtragem,  nesse contexto,  o  exercício  de  mais  de  uma função,  pode

proporcionar um aumento do uso da unidade central de processamento (CPU) do ativo.

Em  um  determinado  ambiente,  a  lentidão  e  possíveis  perdas  no

encaminhamento de pacotes podem estar relacionado a quantidade de regras de firewall

empregadas no dispositivo. 

Para medir a capacidade de transmissão de um canal de comunicação, pode-

se  utilizar  softwares  geradores  de  tráfego  como  o  IPERF,  que  funciona  em  modo

cliente/servidor,  sendo o servidor  responsável  por  responder as solicitações de testes

iniciado  pelo  cliente.  Este  software  foi  desenvolvido  pelo  NLANDR/DAST  (National

Laboratory for Applied Team) em meados do ano 2000 (IPERF, 2017). Sua função era a

medição do rendimento da banda de redes de computadores utilizando os protocolos TCP

(Transport Control Protocol) e UDP, o IPERF utiliza como padrão o protocolo TCP, mas

pode-se utilizar UDP, adicionando parâmetros na realização de medições.

Em sua instalação inicial no Linux ele opera em modo texto através do terminal.

A motivação na escolha do IPERF deve-se a sua ampla utilização por profissionais de

TI(Tecnologia  da  Informação),  sua  capacidade  de  realizar  testes  com  diversos

parâmetros, facilidade de uso e ser open source.

Este trabalho apresenta a seguinte pergunta de pesquisa: “qual o impacto do

número de regras de  firewall no desempenho de um roteador?”.  Para responder esta

questão, este trabalho tem como objetivo implementar um ambiente de rede composto por

dois computadores em redes distintas, conectados a um roteador que exerce também a

função de firewall, gerando trafego de pacotes entre os hosts, a fim de coletar os dados

gerados  através  do  software  IPERF  para  análise  do  desempenho  do  dispositivo  em

relação a quantidade de regras implementadas.

2 METODOLOGIA

Para execução dos testes neste trabalho foram utilizados um notebook e um

desktop, o notebook utilizando o software IPERF como cliente, possui sistema operacional

GNU/Linux distribuição Debian Jessie, com: processador Intel I3, 4Gb de memória RAM e

interface  de  rede  ethernet  Intel  100/1000  Mbits,  o  desktop utilizando  o  IPERF como

servidor,  possui  sistema operacional  Ubuntu 16.04, com processador Intel  I7,  8Gb de

memória RAM e interface de rede ethernet Atheros 100/1000 Mbits.

O roteador com função de firewall utilizado foi a RouterBoard 433 (Figura 01),

que possui 64Mb de memória RAM e 64Mb de memória de armazenamento, integra o
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dispositivo o processador Atheros AR7130 de 300Mhz, possui 3 interfaces de rede Fast

Ethernet 10/100 Mbits. Possui o sistema RouterOS Level 4 (ROUTERBOARD, 2017) , que

entre diversos recursos disponíveis, está o  firewall, onde serão adicionadas regras para

realização dos testes.

Figura 01 – Roteador Mikrotik RouterBoard 433.

Fonte: Elaboração dos autores, 2017.

A topologia empregada nos testes ilustrada na Figura 02, consiste em duas

redes com endereçamento IP distinto, interligados pela RouterBoard, foi utilizando cabo

de par trançado categoria 6. 

Figura 02 – Topologia

Fonte: Elaboração dos autores, 2017.

Para obtenção dos dados referente a utilização de CPU da RouterBoard, foi

utilizada a API (Application Programmable Interface) disponibilizada pelo fabricante.

Foram realizados 4 testes para verificar a taxa de transferência (troughtput)

entre os computadores durante 60 segundos utilizando o protocolo TCP de modo simplex

(tráfego  gerado  em  apenas  uma  direção)  e  de  modo  duplex  (trafego  gerado

simultaneamente de upload e download), sendo o primeiro teste realizado sem regras de

firewall, o segundo com 60 regras, o terceiro com 120 e o quarto teste com 180 regras

para os dois modos.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Abaixo na Figura 03, são apresentados os resultados de throughput em Mbps

(Megabits  por segundo) e na Figura 04 do consumo de CPU dos testes simplex nos

gráficos. 

Figura 03 – Taxa de transferência modo simplex utilizando protocolo TCP.

Fonte: Elaboração dos autores, 2017.

O teste realizado sem regras e com 60 regras possuem resultados próximos, já

os testes com 120 e 180 regras apresentam uma expressiva diminuição na capacidade de

transferência, sendo o teste com 120 regras obtendo uma taxa com variação entre 38 e 

49,3Mbps, já o teste com 180 regras obteve uma taxa entre 31,5 e 36,7 Mbps.

Figura 04 – Utilização de CPU no teste simplex utilizando protocolo TCP.

Fonte: Elaboração dos autores, 2017.

O teste sem regras de  firewall apresenta o menor consumo de CPU, já os

testes com 60 e 120 regras apresentam consumo mais elevado com médias de 75,2% e

77,8% respectivamente, o último, com 180 regras, durante quase todo o teste utilizou

100% de processamento com média de 98%.
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Os próximos resultados apresentados são resultantes dos dados obtidos nos

testes duplex, sendo a Figura 05 o throughput e a Figura 06 o consumo de CPU.

Os testes, são identificados por cores distintas, sendo que a linha tracejada

representa o tráfego em direção ao cliente e a linha contínua o trafego em direção ao

servidor.

Figura 05 – Taxa de transferência modo duplex utilizando protocolo TCP.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.

No teste sem regras,  os dados obtidos apresentam médias de 87,4 e 62,2

Mbps de  throughput, com 60 regras o valor ficou em 89 e 19,6 Mbps, o teste com 120

regras já apresenta uma degradação no desempenho, com média de 52,1 e 11,2 Mbps, o

último apresentou apenas 31,2 e 6 Mbps, 

Figura 06 – Utilização de CPU no teste duplex utilizando protocolo TCP.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.

Assim  como  no  teste  de  tráfego  que  apresenta  menor  throughput com  o

aumento de regras, respectivamente, a demanda de CPU aumenta, com médias de 93%,

95,5%, 97,9% e 99,9% de consumo.
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Os dados apresentados, indicam que quanto maior o número de regras que

precisam ser processadas, maior a demanda de processamento do dispositivo, ao ponto

que, ao aproximar da capacidade máxima de processamento, a quantidade de pacotes

que o roteador consegue encaminhar diminui substancialmente.

Neste  cenário,  o  roteador  tornaria  um  ponto  de  gargalo  na  rede,  sendo

necessário a adoção de hardware mais potente para processar determinada quantidade

de regras para obter uma taxa de transferência desejada.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através dos resultados obtidos nos testes pôde-se observar que a quantidade

de regras de firewall utilizada para proteger uma rede de computadores pode ter grande

influência  no  desempenho  dos  dispositivos  que  trabalham  realizando  a  filtragem  de

pacotes, podendo ocasionar a diminuição da quantidade de dados transferidos de uma

rede a outra.

Com  o  apoio  de  ferramentas  como  o  IPERF,  profissionais  de  TI  podem

mensurar  a  capacidade  de  seus  equipamentos,  como  apontar  a  necessidade  da

otimização na elaboração das regras de  firewall ou a aquisição de equipamentos com

hardware  com maior  capacidade de processamento.  Também pode ser  utilizado para

encontrar possíveis pontos geradores de congestionamento na rede.

Como  trabalhos  futuros,  sugere-se  a  utilização  dos  dados  obtidos  na

modelagem de capacidade do sistema, utilizando teoria das filas, que pode ser utilizado

para  dimensionar  modelos  de  previsão  da  capacidade  de  hardware  necessária  para

atender determinado tráfego de rede com determinada quantidade de regras.
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Resumo: Instituições de longa permanência ou lar de idosos são locais que oferecem, principalmente,
abrigo aos idosos. Nesses locais são encontrados alimentos e medicamentos aos residentes e cada um
possui  um responsável  externo.  Este  trabalho  apresenta  o  desenvolvimento  de  um protótipo  para  um
sistema de gerenciamento de um Lar de Idosos. Para êxito e andamento da proposta, foi escolhido o Lar de
Idosos São José, localizado na cidade de Sombrio – SC. Atualmente, a organização de informações básicas
na instituição é feita sem controle e de forma manual. Ou seja, os dados são registrados em  folhas de
papel, as quais correm o risco de serem perdidas em meio a outras informações. Este sistema se propõe a
fazer o gerenciamento de informações diversas, necessárias para o funcionamento do Lar, contribuindo
para a manipulação e otimização das informações dos residentes. Neste trabalho, a metodologia aplicada
se  baseia  nas  etapas  de  levantamento  de  requisitos,  definição  das  ferramentas  utilizadas  e
desenvolvimento do protótipo. Assim, foi feita a modelagem de dados, implantação no banco de dados e
codificação, com auxílio das tecnologias BrModelo, MySQL, NetBeans e Java. Com a proposta, pode-se
controlar as informações dos idosos residentes, medicamentos que eles consomem, doações recebidas
pelo lar e responsáveis pelos idosos, através de cadastros e visualização de dados.

Palavras-Chave: Informática. Sistema. Banco de dados. Lar de Idosos.

1 INTRODUÇÃO

Analiticamente,  percebe-se  que  o  mundo  vive  na  era  da  Tecnologia  da

Informação  (TI).  A TI  pode  contribuir  intensamente  para  os  objetivos  de  aumento  do

controle e da continuidade, mas a particularidade reside na capacidade de informatizar,

que pode aumentar a compreensão das operações através das quais uma organização

realiza determinado trabalho (ZUBOFF, 1994). Sendo assim, além de facilitar o acesso

aos dados e às informações, um sistema colabora, principalmente, com a organização. 

Neste sentido, um Sistema de Gerenciamento de Dados é uma coleção de

programas que habilitam usuários a criar e manter um banco de dados. Ou seja, é um

software  de  propósito  geral,  que  facilita  o  processo  de  definição,  construção  e

manipulação de um banco de dados (SIEBRA, 2010).

Atualmente, o número de idosos no Brasil é bastante grande e este número só

tende a aumentar.  Segundo afirmações do IBGE (2016),  a  população idosa brasileira

triplicará em 40 anos: enquanto em 2010 haviam 19,6 milhões, a previsão para 2050 é de

66,5  milhões  de  idosos,  ou  seja,  aumentará,  aproximadamente,  19,3% em relação  a

população total.
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Sendo assim, estes idosos precisam de um maior cuidado, geralmente, quando

comparados  a  pessoas  de  outras  faixas  etárias.  Assim,  foram  criadas  as  chamadas

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), conhecidas também como asilo, lar

de idosos ou casa de repouso.

Segundo a Anvisa (2005), Instituições de Longa Permanência para Idosos são

instituições  governamentais  ou  não  governamentais,  de  caráter  residencial,  que

proporcionam domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com

ou sem suporte familiar. Além disso, estas instituições além de proporcionar abrigo aos

idosos, tem como função disponibilizar serviços relacionados às áreas sociais, médicas,

de fisioterapia, enfermagem e outras, conforme o idoso necessite, normalmente, em troca

de uma parcela mensal, a qual tem seu valor variando de lar para lar.

Diante  deste  contexto,  este  trabalho  objetiva  apresentar  o  protótipo  de  um

sistema gerenciador para um lar de idosos. Para isto, foi escolhido o Lar São José como

base para a metodologia aplicada, pois não dispõe de um controle automatizado tanto dos

residentes, quanto dos medicamentos. Sendo assim, as informações são “armazenadas”,

de forma manual, com grande chance de perdas.

2 METODOLOGIA

Neste trabalho é apresentado um protótipo de uma proposta de um sistema de

gerenciamento pra um lar de idosos. 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 no decorrer deste trabalho. A Figura

1 apresenta as etapas utilizadas no desenvolvimento.

Figura 1: Etapas de desenvolvimento

Fonte: Elaboração dos autores, 2017.
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Na etapa de levantamento de requisitos, com o objetivo de obter informações

necessárias para iniciar o desenvolvimento, a partir de uma entrevista informal realizada

com funcionários que trabalham no Lar de idosos São José, descobriu-se que atualmente

o  controle  das  principais  atividades  é  feito  manualmente.  Assim,  as  funcionalidades

levantadas  são  para  cadastro  de  idosos,  cadastro  de  doações  destinadas  ao  lar  e

cadastro de medicamentos que os idosos utilizam.

Para o desenvolvimento do protótipo, as tecnologias escolhidas para serem

utilizadas são as seguintes:

a) Modelagem conceitual de dados: BrModelo;

b) Sistema gerenciador de banco de dados: MySQL;

c) Linguagem de Programação: Java;

d) Ambiente de Desenvolvimento Integrado: NetBeans.

A  partir  da  definição  das  ferramentas  utilizadas,  para  que  a  parte  de

desenvolvimento  do  protótipo  pudesse  ser  iniciada,  teve-se  que  desenvolver  a

modelagem de dados. De acordo com Pelosini (2011) é um componente importante no

ciclo de desenvolvimento de um sistema de informação e vital para o resultado do projeto,

pois esse processo consiste em desenhar as entidades lógicas e as dependências lógicas

entre estas, ou seja, seus relacionamentos. 

Assim, o modelo conceitual envolve o modelo de entidade-relacionamento, e foi

feito com o auxílio da ferramenta BrModelo. Para o modelo conceitual foram definidas as

entidades a serem gerenciadas e, a partir disso, criado o modelo lógico e implantado no

Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) MySQL.

Para a etapa de desenvolvimento do protótipo, a linguagem de programação

escolhida para a codificação foi o Java e realizada por meio da ferramenta NetBeans IDE.

Além  disso,  os  materiais  utilizados  para  o  desenvolvimento  do  protótipo  foram  os

computadores:

a) Desktop Intel® Core i5 3.5GHz 8Gb de memória RAM,

b)  Notebook  Samsung NP270E5K Intel® Core  i5  2.2GHz 4Gb de  memória

RAM, e

c) Notebook Acer Aspire F 15, Intel® Core i7  2.7GHz 8Gb de memória RAM.

Após  o  levantamento  dos  requisitos  e  a  definição  de  todas  as  tecnologias

utilizadas iniciou-se o processo de desenvolvimento do protótipo. O resultado desta etapa

será apresentado nas próximas seções.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Apresentação do sistema

O protótipo foi  concebido para oferecer suporte ao gerenciamento do lar de

idosos São José e é apresentado nesta seção. As decisões de projeto foram direcionadas

e influenciaram nas funcionalidades do protótipo. A utilização da entrevista, com o apoio

dos livros didáticos foram essenciais para a compreensão, modelagem e desenvolvimento

da ferramenta. Todas as telas e elementos dispostos nelas são organizados seguindo

rigorosamente um padrão definido para tornar a utilização harmoniosa.

3.1.1 Cadastro de idosos

A figura  a  seguir  representa  a tela  de  cadastro  de  idosos.  Esta  solicita  ao

enfermeiro uma série de dados pessoais referentes aos idosos. No momento em que os

campos são preenchidos, o usuário segue para outra tela, a qual segue o mesmo padrão.

Nesta  nova tela,  deve ser  informado o responsável  externo que o idoso em questão

possui.

Figura 2: Cadastro de idosos

Fonte: Elaboração dos autores, 2017.
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Ainda  para  o  cadastro  de  idoso,  é  possível  que  sejam  definidos  os

medicamentos  que  um determinado  idoso  utiliza.  Para  isso,  é  necessário  que  sejam

cadastrados os medicamentos do lar.

3.1.2 Cadastro de doações

A figura  abaixo  mostra  o  cadastro  de  doações.  Esta  tela  possui  campos

referentes a data, ao destinatário, que pode ser para todos/qualquer idoso (Lar de Idosos

São José)  ou para um específico  já  cadastrado (Buscar  idoso).  Sugere ainda,  que o

doador seja identificado, podendo este ser cadastrado no momento da adição de uma

doação (Novo doador) e solicita também, o item que foi doado e a quantidade.

Além destas, o sistema ainda possui uma tela para cadastro de medicamentos,

a qual possui os campos para o nome do medicamento, a marca, a origem (familiar, posto

de saúde, doação ou farmácia), o valor, a quantidade, a data de recebimento e a validade.

3.1.3 Visualização de idosos

Outra funcionalidade do sistema, é a visualização de informações dos idosos

cadastrados. Esta pode ser observada na figura 4.

Figura 3: Cadastro doações

Fonte: Elaboração dos autores, 2017.
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Ainda, no sistema existem as telas de visualização de doações, medicamentos

e doadores, sendo que, todas seguem o mesmo padrão visual, e o que as diferencia, são

as informações que serão armazenadas (campos que aparecem na barra superior da

tela).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do desenvolvimento do protótipo, pôde-se perceber que o objetivo principal

foi alcançado, pois dispõe de funcionalidades que atendem às demandas do lar de idosos

São José. Para trabalhos futuros, pretende-se aperfeiçoar a ferramenta, com inserção de

novas funcionalidades, além de funções extras. Como forma de garantir a efetividade da

ferramenta, deseja-se apresentar aos funcionários do Lar São José.
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Figura 4: Visualização de idosos

Fonte: Elaboração dos autores, 2017.
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Resumo: As redes sem fio já estão integradas às atividades do dia-a-dia, sendo lembradas em momentos
em que o desempenho deixa de ser satisfatório, assim este trabalho tem como objetivo a realização de
testes para mensurar o impacto no desempenho de redes wireless causado por interferências de outras
redes,  foram  realizados  testes  com  equipamentos  reais  em  laboratório,  sendo  a  primeira  parte  sem
interferência  de outras redes e a segunda parte com interferência  geradas de forma controlada, como
resultados dos testes, ficou claro o grande impacto no desempenho, causando perda de aproximadamente
50% no desempenho, deste modo, conclui claramente a extrema importância na escolha do canal a ser
utilizado  na configuração inicial  dos equipamentos,  assim como na necessidade revisão periódica para
identificação de possíveis redes que interfiram no desempenho.  

Palavras-Chave: Desempenho WLAN, padrão IEEE 802.11, rede sem fio, canais de frequência

1 INTRODUÇÃO

As  redes  sem  fio  são  muito  populares  por  proporcionar  praticidade  na

execução de diversas tarefas, seja ela com um notebook, tablet ou smartphone. Conforme

Kakihara e Sorensen (2002), o conceito de mobilidade gerado através das redes sem fio

não  é  relacionado  somente  ao  aspecto  espacial,  pois  oportuniza  novos  elementos  à

interação entre as pessoas. Os autores defendem que:

[...] “ser móvel” não é só uma questão das pessoas que viajam,

mas, muito mais importante, relacionada à interação que elas

desempenham – a maneira pela qual elas interagem umas com

as outras em suas vidas sociais (KAKIHARA E SORENSEN,

2002, p.1). 

A utilização de tal tecnologia possibilita também a interligação entre dois pontos

distantes,  conexão  conhecida  como  rede  ponto-a-ponto,  as  vantagens  são  inúmeras,

porém deve-se avaliar adequadamente o ambiente utilizado para tornar a experiência do

uso  a  melhor  possível,  pois  com o  crescente  número  de  redes  sem  fio,  o  espectro

eletromagnético encontra-se cada vez mais utilizado, que resulta em interferências entre

redes  próximas,  causando  a  degradação  no  desempenho  das  comunicações,  sendo

muitas vezes, um problema de difícil solução pelos administradores de redes.

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo a realização de testes para

mensurar o impacto no desempenho de uma rede sem fio causado por interferências

geradas por redes próximas e que utilizam canais conflitantes.
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1.1 A tecnologia wireless e os padrões IEEE 802.11

A palavra  wireless significa "sem fio", pode-se conceituar wireless como uma

tecnologia que possibilita a transmissão de dados, som e imagens através de ondas de

rádio frequência (TANENBAUM, 2011). Conforme Gast (2005), encontram-se três faixas

de frequências que podem ser utilizadas sem a necessidade da aquisição de licença, que

são chamadas de faixas para uso ISM (Industrial, Scientific and Medical) e correspondem

às bandas de 902-928 MHz, 2.4-2.5 GHz e 5.725- 5.875 GHz.

Em 1997 se deu início à utilização do padrão IEEE 802.11, em 1999 chegou ao

mercado  o  padrão  melhorado  802.11b,  que  suportavam  taxas  de  transferências

respectivamente à 2Mbps e 11Mbps na frequência de 2,4GHz. Com a sua popularidade e

em continuidade ao desenvolvimento surgiram o 802.11g em 2,4GHz e o 802.11a em

5,8GHz,  que  proporcionavam  até  54Mbps  de  transferência.  Em  sequência  foram

desenvolvidos  os  padrões 802.11n,  com capacidade para  até  600Mbps operando em

2,4GHz ou 5,8GHz, o 802.11ac que fornece teóricos 1,3Gbps em frequência 5,8GHz e o

802.11ad com capacidade para até 7Gbps (CISCO, 2017).

Na frequência 2,4GHz, existe uma divisão da banda disponível em canais, com

intervalo de 5 MHz cada, no entanto, para que seja possível o envio e recebimento de

informações é necessário a utilização de 22MHz da largura de banda, a utilização da

frequência  sem  interferências  em  um  ambiente  só  é  possível  se  os  equipamentos

estiverem utilizando canais distantes para que não interfiram uns aos outros, na Figura 01

é possível visualizar que uma opção para operação de 3 Pontos de Acesso (AP) sem

interferência seria necessário configurá-los nos canais 1, 6 e 11.

Figura 01 – Canais e frequências 2,4GHz

Fonte: Brito Filho, 2014

Em situações que os equipamentos operam num ambiente administrado por
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uma única empresa, pode-se configurar de forma que não existam conflitos de canais,

porém,  em ambientes  que agregam diferentes  redes e principalmente,  em ambientes

externos, que a administração dessas redes é realizada por pessoas/empresas diferentes,

a  ocorrência  de  interferências  e  consequentemente  o  prejuízo  na  qualidade  do

funcionamento são frequentes. 

1.2 IPERF e JPERF

Segundo Labit, Owezarski, Larrieu (2005), as ferramentas de medição ativa de

rede podem oferecer uma abordagem mais simples e flexível para a estimação da largura

de  banda  (bandwidth)  de  um  canal  de  comunicação.  Através  de  tais  ferramentas  é

possível analisar o tráfego de dados a fim de verificar pontos críticos e a qualidade dos

serviços (QoS) ofertados na rede. 

A permite o diagnóstico da capacidade máxima de transmissão numa conexão

fim-a-fim,  apresentando informações adicionais como o  jitter, que é desvio padrão do

atraso  de  pacotes  enviados  na  rede e  a  perda  de  datagramas,  que  são  os  pacotes

enviados pelo emissor e não recebidos no receptor. O funcionamento do Iperf pode ser

definido,  basicamente,  como  um  modelo  cliente/servidor,  onde  o  servidor  atende  as

solicitações de testes que o cliente inicia.

O Iperf é um software livre criado pela NLANDR/DAST (National Laboratory for

Applied  Network  Rearch/Distributed  Applications  Support  Team)  e  possui  suporte  a

distribuições LINUX, Windows, Android, macOS e IOS. A ferramenta não possui interface

gráfica,  então  a  utilização  da  mesma  é  feita  por  CLI  (Command  Line  Interface),  no

entanto,  existe  uma aplicação desenvolvida  em JAVA,  chamada de Jperf,  que possui

interface gráfica e possibilita a visualização dos resultados graficamente.

Com eles pode-se medir o rendimento de banda através de dois protocolos:

TCP e UDP. O protocolo UDP é definido na RFC 768 (POSTEL, 1980), sendo que ele não

possui  um  mecanismo  de  entrega  seguro  pois  não  aguarda  pela  confirmação  de

recebimento  dos  dados,  enquanto  o  protocolo  TCP,  que  é  definido  pela  RFC  793

(POSTEL, 1981), oferece um serviço de entrega dos dados de maneira confiável, no qual

ele aguarda o receptor devolver uma mensagem de confirmação.
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2  MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido em duas etapas: a primeira relacionada aos testes

e a segunda à análise e comparação dos dados coletados. Os equipamentos empregados

para execução dos testes incluem quatro computadores equipados com processador i7,

8GB de memória RAM e sistema operacional Ubuntu 16.04, além de quatro Access Point

Ubiquiti NS5 que operam na frequência 5.8GHz. 

Os experimentos  foram realizados em laboratório,  onde o primeiro  teste foi

realizado sem influência de interferências, sendo executados testes com o protocolo TCP

e UDP, e o segundo teste realizado sob a interferência gerada pelo segundo conjunto de

equipamentos.  A  coleta  de  dados  do  desempenho  da  rede  foi  realizada  através  da

ferramenta Iperf,  que foram utilizados para elaboração de gráficos para visualização e

análise dos mesmos.

Para a realização dos testes foram agrupados dois conjuntos de equipamentos,

contendo em cada grupo dois computadores e dois equipamentos de rádio. O primeiro

grupo foi montado a partir do servidor Iperf ativo em PC1, este conectado diretamente ao

primeiro ponto de acesso (AP1) através de um cabo de rede. A conexão com o cliente

que se encontra no PC2 ocorreu através do canal sem fio criado por meio do AP1 e a

primeira estação (Station1),  sendo o PC2 conectado diretamente a Station1 por outro

cabo de rede.

Da mesma forma o segundo grupo foi organizado, no PC3 foi ativo o servidor

Iperf, este conectado diretamente ao AP2 através de um cabo de rede, a comunicação

com o cliente no PC4 aconteceu a partir  do canal  sem fio  formado entre o AP2 e a

segunda estação (Station2), sendo o PC4 conectado diretamente a Station2 por outro

cabo de rede, conforme ilustra a Figura 02.

Figura 02 – Topologia da rede para testes

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017

A primeira bateria de testes foi realizada utilizando apenas do primeiro grupo
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de equipamentos (PC1, AP1, Station1 e PC2), com o intuito de verificar a capacidade de

transmissão sem a influência de interferência, deixando segundo grupo de equipamentos

(PC2, AP2, Station2 e PC4) desligados. Havendo a conexão entre o cliente e servidor

através da rede wireless o teste de Iperf foi executado para verificar o máximo de tráfego

suportado pelo canal. 

Na segunda etapa dos testes  os 2 grupos de equipamentos foram ligados,

deixando os dispositivos de rádios trabalhando no mesmo canal para maior interferência,

para  uma  melhor  visualização  da  interferência  segundo  grupo  de  equipamentos  foi

ativado 20 (vinte) segundos após o início do teste no primeiro grupo de equipamentos,

onde a ativação de tal  ocorreu de forma manual.  Assim, podemos notar  a  queda no

desempenho logo após o início do segundo teste.

3  RESULTADOS

Os  gráficos  a  seguir  mostram  o  desempenho  dos  testes  no  grupo  de

equipamentos com os protocolos TCP e UDP no decorrer de 60 (sessenta) segundos sem

interferências, sendo realizados dois testes, com a finalidade de verificar a consistência

dos resultados, a Figura 03 apresenta o teste sem interferência.

Figura 03 – Transmissão sem interferências

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017

As  linhas  identificadas  por  ‘Teste  TCP  1’  e  ‘Teste  TCP  2’  apresentam  os

resultados obtidos no teste com protocolo TCP sem interferência, nota-se uma constância

no tráfego, com média de 24.414 Kbps no teste 1 e 24.466 Kbps no teste 2, as linhas

identificadas por ‘Teste UDP 1’ e ‘Teste UDP 2’ apresentam os resultados do teste com

protocolo  UDP,  as  médias  ficaram  em  28.417  Kbps  e  28.869  Kbps,  desta  forma,

demonstrando a consistência do teste.
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Os próximos resultados, ilustrados na Figura 04, apresentam de forma clara

que, após os 20 segundos do início do teste, momento que os equipamentos geradores

de interferência iniciam sua operação, o tráfego alcançado pelo equipamento principal

apresenta degradação na capacidade de transmissão considerável.

Figura 04 – Transmissão com interferências.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017

A média de tráfego antes da interferência no teste TCP é de 24.436 Kbps,

caindo para uma média de apenas 11.669 Kbps, representando uma perda de quase 53%

no desempenho, no teste UPD, a queda é maior, saltando de uma média de 25.792 Kbps

nos 20 segundos iniciais para uma média de 12.472 Kbps nos 40 segundos finais, queda

de aproximadamente 57%.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados dos testes deste trabalho demonstram de forma clara o impacto

de interferências de forma negativa no desempenho de redes wireless, e a importância de

realização de testes de desempenho em redes, podendo utilizar ferramentas como o Iperf

e Jperf nesta tarefa, por permitirem verificar oscilações e perdas de desempenho em links

ponto a ponto. Foi possível realizar um comparativo entre testes feitos com protocolo UDP

e  TCP,  sendo  que  o  protocolo  TCP  apresentou  queda  de  53%  no  rendimento  e  o

protocolo UDP queda próxima de 57%. 
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Os valores expressivos de degradação apresentados, reforçam a importância

do monitoramento constante dos equipamentos wireless, a fim de que os administradores

procurem canais com menor interferência possível, para garantir o melhor funcionamento

das  redes  wireless.  É  importante  salientar  que  isto  pode  prevenir  prejuízos  ou

reclamações, em alguns casos, empresas provedoras de internet utilizam redes sem fio

para  levar  conectividade  a  locais  distantes,  que  podem  sofrer  com  interferências

causando transtornos aos clientes.

Desse modo, o presente trabalho alcançou seus resultados, apresentando o

impacto  das  interferências  causadas  por  equipamentos  que  trabalham  na  mesma

frequência no desempenho de redes wireless. Conforme defendido por Shigueta, et al

(2014) quando existe muita interferência na rede podem ocorrer perdas de pacotes, e a

partir  disso  a  retransmissão  dos  mesmos,  fazendo  a  vazão  da  rede  diminuir

consideravelmente.

Como  proposta  para  futuros  trabalhos,  sugere-se  a  realização  testes  com

equipamentos  de  outras  marcas,  ou  ainda,  com  dispositivos  que  utilizam  protocolos

proprietários que afirmam serem mais eficientes que os padrões definidos pelo IEEE,

como airMAX da empresa Ubiquiti e o iPoll da Intelbras.
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Resumo: Este artigo investiga pesquisas que utilizam Inteligência Artificial, com foco em agentes 
inteligentes, aplicados à agricultura. Para alcançar este objetivo, além de contextualizar o tema sobre 
agentes inteligentes, a pesquisa implementa uma análise bibliométrica de caráter quantitativo descritivo, 
com 29 produções científicas, tendo como fonte de busca de informações a base de dados Scopus. Após 
explorar os estudos, o trabalho considera a possibilidade que a inserção de técnicas de Inteligência Artificial 
podem trazer para a gestão, tomada de decisão e desenvolvimento da área agrícola. 
 
Palavras-Chave: Inteligência Artificial. Agentes Inteligentes. Agricultura. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As tecnologias computacionais trouxeram contribuições fundamentais à 

sociedade moderna, que hoje integra tecnologias digitais tanto nos negócios quanto na 

vida pessoal. Inúmeras tarefas são facilitadas por meio de tecnologias da informação, 

buscando sempre desenvolver sistemas para resolução de problemas. Alguns destes 

sistemas, porém, necessitam de autonomia, almejando a execução de tarefas de forma 

semelhante a humana. Assim, com o intuito de criar aplicações que possuam um nível de 

confiabilidade, tenha a capacidade de aprender e de tomar decisões, surge a Inteligência 

Artificial. 

A Inteligência Artificial (IA), é uma área de Ciência da Computação que teve 

início nos anos 50 e busca soluções para criar sistemas e dispositivos inteligentes 

(RUSSEL; NORVIG, 2013). Porém, existem diversos conceitos para definir esta área de 

estudo. 

Para Haugeland (1985) IA são sistemas que pesam como seres humanos. Já 

Kurzweil (1990) defende que são sistemas que atuam como seres humanos, já para 

Charniak e Mcdermott (1985), são sistemas que pensam racionalmente. Poole; 

Mackworth e Goebel, (1998) complementam que a IA ou Inteligência Computacional é 

uma área que estuda e projeta agentes inteligentes, ou seja, sistemas que atuam 

racionalmente. Com isto é possível inferir que a IA estuda a construção de “sistemas 

computacionais inteligentes”, capazes de pensar e agir. 

Dentro dos diversos ramos da IA, existem os agente inteligentes. De acordo 

com Russel e Norvig (2013), agentes inteligentes são capazes de perceber o ambiente 

onde estão inseridos por meio de sensores a executar ações neste mesmo ambiente 

através de atuadores. São diversas as aplicações em que os agentes inteligentes podem 

ISSN 2526-4044      p. 151



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

ser inseridos, porém neste estudo, o foco é descobrir se é possível aplicar agentes 

inteligentes no meio agrícola. 

Assim, este estudo tem como objetivo contextualizar “agentes inteligentes” e 

realizar uma análise bibliométrica, utilizando a base de dados Scopus, à fim de identificar 

e avaliar estudos científicos que tratem do tema agentes inteligentes aplicados ao meio 

agronômico. 

A estrutura do trabalho está organizada da seguinte forma: contextualização do 

tema agentes inteligentes. Posteriormente, é definida a metodologia adotada na 

realização da pesquisa. Na seção seguinte são exibidos os resultados da análise 

bibliométrica e discussões acerca dos trabalhos selecionados, encerrando com as 

considerações finais. 

 

2 AGENTES INTELIGENTES 

 

Agentes inteligentes são uma área de estudo da Inteligência Artificial, que 

utilizam técnicas computacionais para criar aplicações capazes de perceber, raciocinar e 

efetuar ações de forma inteligente, possuindo autonomia no desempenho de suas 

funções (WACHSMUTH, 2000). 

Pode ser definido como agente, qualquer sistema que tenha a capacidade de 

perceber seu ambiente por meio de sensores e de agir sobre este ambiente através de 

atuadores, fazendo uso de uma gama de tecnologias tais como IA, redes de 

computadores e bases de dados (RUSSEL; NORVIG, 2013). 

Os sistemas de agentes inteligentes podem ser aplicados para resolução de 

problemas diversos, como comércio eletrônico, sistemas de diagnóstico industriais, 

robótica, saúde, entre outros (MANUEL, 2011). Wooldridge e Jennings (1995) 

complementam que um agente inteligente deve executar ações de forma autônoma no 

ambiente onde se encontra á fim de atingir os objetivos para o qual foi construído. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa realiza uma análise bibliométrica de caráter quantitativo 

descritivo. De acordo com Spinak (1996), uma análise bibliométrica pode ser 

caracterizada como um estudo quantitativo da produção científica à fim de levantar dados 

estatísticos sobre a produção e evidenciar o crescimento de determinada área do 
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conhecimento. As informações relativas análise bibliométrica foram retiradas da base de 

dados Scopus, que é uma base multidisciplinar da editora Elsevier. 

Este estudo tem como objetivo a identificação de trabalhos científicos que 

descrevem o uso de aplicação de agentes inteligentes na agricultura, evidenciando a 

utilização de inteligência artificial inserida neste campo do conhecimento. 

No método de busca pelos trabalhos científicos, foram utilizados termos e 

palavras-chave com o intuito de trazer somente produções relevantes à área de pesquisa. 

Os termos foram pesquisados em língua inglesa, à fim de buscar uma maior amostra. As 

palavras-chave utilizadas foram: “intelligen* agent*” e suas variações, que se refere a 

agentes inteligentes, e (AND) agricultur* ou (OR) farming, sendo os dois termos referentes 

a agricultura e (AND) system*, referentes a sistema que utilizem agentes inteligentes. As 

palavras-chave foram pesquisadas nos resumos, títulos e palavras-chave das produções 

científicas da base. 

Foram adicionados alguns filtros com o objetivo de afunilar as buscas. O 

primeiro filtro aplicado foi de seleção de período de pesquisa, delimitado entre 2010 à 

2016 (outubro), trazendo trabalhos recentes que apliquem as técnicas buscadas na 

pesquisa. Um outro filtro aplicado é referente ao idioma, selecionado somente trabalhos 

em inglês. Utilizando os termos e os filtros citados, obteve-se um resultado de 29 estudos. 

Tendo os trabalhos selecionados, estes textos foram importados para um software 

gerenciador de referências denominado Mendeley, onde foram verificados os seguintes 

tópicos: quantidade de publicações por ano; publicações por país e documentos de maior 

relevância com a temática. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os 29 trabalhos científicos encontrados e utilizados na pesquisa, abordam a 

temática de agentes inteligentes aplicados a agricultura. Os estudos foram publicados em 

27 fontes de informações distintas. Os trabalhos possuem 93 autores diferentes 

pertencentes a 25 instituições localizadas em 10 países. 

O gráfico 1 apresenta a quantidade de publicações por ano que discursam 

sobre o tema. Levando em consideração a linha temporal selecionada, de 2010 a 2016, é 

possível observar no gráfico que no ano de 2010 foram publicados 6 estudos, enquanto 

em 2011 este número subiu para 7. No anos de 2012 foram encontrados 4 trabalhos 

relacionados a temática, já em 2013 e 2014, este número é de apenas 2. A quantidade de 
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publicações relacionadas ao assunto da pesquisa em 2015 foi de 5 e no ano de 2016, até 

a data da pesquisa (outubro), este número é de 3 estudos científicos. 

 

Gráfico 01 – Publicação por ano 
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Fonte: autores 

 

No gráfico 2 é exibido o número de publicações por país, tendo a China como 

destaque com 14 trabalhos na área. França possui 3 publicações e Canadá, Itália, Polônia 

e EUA possuem 2 publicações cada. Outros países como Brasil, Burkina Faso, República 

Tcheca e Marrocos possuem apenas 1 publicação cada. 

 

Gráfico 02 – Publicação por país 
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Fonte: autores 
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Entre as 29 publicações, foram analisados os resumos dos artigos e 

selecionados 5 trabalhos que mais se destacaram em relação ao foco da pesquisa, que 

serão comentados a seguir. 

Em sua pesquisa, Hernes et al. (2016) desenvolveram um método para estimar 

o tamanho e forma de grãos de cereais, usando análise de qualidade visual, 

implementada por meio de um sistema multi-agente chamado RICE, à fim de controlar a 

qualidade dos grãos. O sistema funciona da seguinte forma: os dados de entrada são 

imagens de vários grãos de arroz, sobre um fundo preto, e a saída é a estatística da 

qualidade do cereal. O RICE é um sistema multiagente baseado no Agente de 

Distribuição Inteligente de Aprendizagem (LIDA), considerado um agente cognitivo, que é 

dividido em três etapas: etapa de compreensão, etapa de consciência e seleção das 

ações e a etapa de aprendizagem. De acordo com os autores, a estimativa do tamanho 

dos grãos individuais é um elemento muito importante da inspeção visual utilizada no 

processo de controle de qualidade. Desta forma, o método desenvolvido pelos 

pesquisadores permite analisar características e estatísticas das amostras, que por 

consequência levam a identificação da espécie e variedade dos cereais, mostrando a 

porcentagem dos grãos que não se enquadram nos padrões de qualidade. 

O artigo de Masinde (2015), propõe um sistema que utiliza recursos de 

Tecnologia da Informação e Comunicação, como sensores sem fio, telefonia móvel e IA 

para previsão de seca, aplicado em três aldeias indígenas na África. Como estes povos 

dependem basicamente da agricultura, prever o início das secas ajuda os moradores a 

administrarem melhor o uso de água e utilizar as informações como orientação para 

realização das atividades. O sistema é composto por vários subsistemas que são 

interligados por agentes inteligentes. O protótipo do sistema de monitoramento e previsão 

é baseado em sensores, redes neurais e SMS. Este último possibilita que os moradores 

interajam com o protótipo, inserindo informações de seus conhecimentos sobre o clima, 

disponibilizando assim mais variáveis para o sistema trabalhar. 

Nas pesquisas de Zhao, Zhang e Hou (2013), foram combinados sistemas 

multi-agentes com uma rede de comunicação GSM, com a finalidade de fornecer suporte 

para o manejo da irrigação em uma área abrangente. Combinando estas duas 

tecnologias, de acordo com os autores, é possível integrar e melhorar a irrigação do 

cultivo em uma grande plantação, coletando dados e monitorando a área de plantio, 

visando diminuir o desperdício de água, possibilitando uma maior gestão da lavoura e dos 

recursos hídricos. O sistema é inteiramente inteligente e coordena a comunicação e 
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gerência dos dados entre os multi-agentes com velocidade, efetuando tomadas de 

decisão precisas. 

A publicação de Zeng (2011), diz que a negociação é uma prática fundamental 

que está associada a tomadas de decisão. Semelhante as negociações no mundo real, 

um software que realiza negociações em um ambiente virtual, deve efetuar transações de 

forma inteligente. Assim, o autor projeta um sistema de negociação inteligente baseada 

em agentes no comércio eletrônico agrícola, com o objetivo de efetuar interações entre 

agentes e gerar lucro aos participantes das negociações. O modelo proposto pelo autor 

utiliza redes neurais artificiais na geração de ofertas em sequência nas transações. Nos 

testes o autor pôde concluir que o sistema mostra eficiência e potencial para a construção 

de um mercado eletrônico agrícola. 

No documento de Moummadi, Abidar e Medromi (2011), é proposto uma 

arquitetura para controlar os parâmetros climáticos dentro de uma casa de vegetação 

(estufa), com o intuito de auxiliar nas tomadas de decisões agrícolas. A arquitetura é 

simples e portátil, e tem como base sistemas multi-agentes, utilizando suas principais 

características: inteligência e autonomia. A arquitetura utiliza tecnologias de sensores sem 

fio para coletar informações sobre o ambiente e as envia a um servidor central para 

tomada de ações. O sistema usa o conceito Máquina para Máquina (M2M) para fazer a 

comunicação e sincronização dos dados entre o servidor central e dispositivos móveis 

com sistema Android, permitindo que o produtor monitore a estufa e o cultivo de qualquer 

lugar. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se ao analisar a aplicação de Inteligência Artificial na agricultura, em 

especial agentes inteligentes, é possível criar recursos que facilitem o monitoramento e 

controle dos cultivos de forma eficiente e autônoma, criando oportunidades de 

desenvolvimento para este campo de produção tão fundamental que é o meio agrário. 

Aplicando técnicas de IA e agentes inteligentes é possível realizar controle de 

casas de vegetação, prever períodos de seca, controlar irrigação de forma eficiente, 

analisar qualidade de cereais, dentre outros. A junção de tecnologia computacional com 

as demais áreas do conhecimento, possibilita avanço e precisão dos trabalhos 

executados. Deste modo, fica claro a necessidade de desenvolver pesquisas de forma 

interdisciplinar, evidenciando as contribuições que a Inteligência Artificial pode 

proporcionar a área agrícola. 
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ANÁLISES DOS COEFICIENTES DA TAXA DE REAÇÃO NO SISTEMA GASOSO
NO+Cl2=NOCl+Cl 
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Resumo: O presente trabalho é uma pesquisa que visa identificar as diferenças no comportamento da taxa
de reação química a partir de três seções de choque reativas diferentes, as quais são comumente utilizadas
em pesquisas relacionadas com gases.  São elas:  Seção de choque de Present,  Seção de choque de
Present Modificada e Seção de choque Degrau. Tais modelos são aplicados a quaisquer reações químicas
quaternárias reversíveis, e neste caso, à reação química NOCl + Cl  = Cl2  + NO. De acordo com a Teoria
Cinética dos Gases Reativos, há uma relação entre a temperatura do sistema e a energia cinética das
partículas, que por sua vez está relacionada à  taxa de reação, isto é, quando há um aumento de colisões
efetivas reativas por unidade de tempo e os resultados aqui encontrados demonstram que esta relação é
mais significativa para a seção de choque degrau.

Palavras-Chave: reação química, taxa de reação, temperatura.

1 INTRODUÇÃO

         A Teoria Cinética dos Gases objetiva o estudo do comportamento microscópico das

moléculas de um gás, e as interações as quais levam as relações macroscópicas. As

primeiras pesquisas surgiram em 1738, com o lançamento do livro Hydrodynamica de

Bernoulli  (BERNOULLI,  1738).  Para  Bernoulli  a  pressão  de  um  gás  origina-se  dos

impactos  das  moléculas  nas  paredes  do  recipiente  em  que  as  contém.  Contudo  os

conceitos desse livro foram utilizados com mais ênfase na chamada mecânica dos fluidos

do que no estudo do movimento cinético de gases. Foi com Maxwell em 1859 que a teoria

foi  compreendida  como  é  atualmente,  através  do  seu  conceito  a  respeito  do  caos

molecular.  Em  seguida,  Maxwell  publicou  trabalhos  sobre  a  lei  de  distribuição  das

velocidades para um gás ideal.

O estudo da taxa de reação em sistemas gasosos têm como fundamento teórico a

Teoria Cinética dos Gases, também conhecida como Teoria da Cinética Molecular. Essa

teoria  é  vista  como um aprimoramento  das  teorias  clássicas  da  termodinâmica.  Tais

teorias clássicas não compreendiam as propriedades microscópicas do gás, e foi então

que o estudo sob perspectivas microscópicas um gás com características ideais iniciou.

Um gás ideal segundo Kremer (KREMER, 2003, p.01) é caracterizado pelo mínimo grau

de interação intermolecular das partículas, e pela densidade uniforme do gás perante todo

o recipiente que o contém.

O objetivo deste trabalho é realizar uma análise do comportamento da taxa de

reação química do sistema gasoso NOCl + Cl  = Cl2  + NO, a partir da Teoria Cinética dos

Gases  Reativos,  e  para  isso  abordar-se-á  três  tipos  diferentes  de  seção  de  choque
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reativa:  Present,  degrau  e  Present  Modificada,  através  das  quais  serão  verificadas  a

influência  da  temperatura  sobre  o  coeficiente  da  taxa  de  reação.  As  simulações

matemáticas dos modelos foram realizadas com o software matemático Mapple8. 

1.1 Modelo de Gás Ideal

Existe  uma  relação  bem  definida  entre  as  propriedades  macroscópicas  e

microscópicas de um gás. Pode-se citar que a capacidade de um gás em ocupar um

volume  definido,  depende  do  movimento  das  moléculas,  sabendo-se  que  um  gás  é

composto por uma imensa quantidade de moléculas. Do mesmo modo podemos citar que

temperatura  e  a  energia  térmica  de  um gás,  estão  intimamente  relacionadas  com a

energia cinética das moléculas. 

Segundo  Benson  (1960,  p.135), um modelo  de  gás  ideal  representa  de  forma

satisfatória a relação pressão-volume-temperatura, quando as propriedades escolhidas e

as  condições  experimentais  consideram que  a  distância  média  entre  partículas  é  da

ordem de seus diâmetros.

Devido a grande complexidade de se tratar de um gás ideal  matematicamente,

algumas considerações devem ser feitas a respeito do modelo de gás ideal que será

utilizado neste estudo.

1.2 Colisões Moleculares

As colisões moleculares ocorrem a todo o momento em um sistema gasoso, devido

ao seu movimento aleatório e imensa quantidade de moléculas dentro do recipiente. Tais

interações podem ser definidas como a interação momentânea entre dois corpos, ou seja,

em um sistema gasoso, como o único momento onde haverá uma força de interação entre

duas moléculas. Segundo Kremer (KREMER, 1996, p.09) é muito mais provável que as

colisões aconteçam aos pares do que com três ou mais moléculas. As colisões podem ser

divididas  em  duas  maneiras,  as  elásticas  e  as  inelásticas.  O  fator  que  determina  a

característica da colisão é a energia com que ela acontece, e, dependendo da seção de

choque considerada, alguns outros fatores como por exemplo o sentido em que as duas

moléculas se colidem. 

Para uma colisão elástica adota-se comumente o Modelo das Esferas Rígidas, de

Dalton, devido ao fato de que as moléculas mantêm a sua identidade após a colisão. As

colisões elásticas conservam o momento linear e a energia cinética.  Esse modelo des-

taca-se pela sua simplicidade e utilidade, porém descreve com propriedade apenas molé-

culas sem estrutura interna, as quais estão sujeitas a colisões elásticas, conforme obser-
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vado 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. 

Já para as colisões inelásticas, ou também conhecidas como colisões reativas, são

as que alteram a identidade das moléculas após a colisão. Nesse caso a quantidade de

movimento linear, o chamado linear momentum, conserva-se, assim como a energia total

(energia de ligação e energia cinética). Tendo em vista um sistema gasoso quaternário re-

versível, as colisões inelásticas acontecem apenas entre reagentes-reagentes e produtos-

produtos. As possíveis  colisões entre reagentes-produtos são consideradas como coli-

sões elásticas.

1.3 Calor de Reação

O calor de reação compreende toda a energia envolvida (liberada ou absorvida) em

uma  reação  química  durante  seu  processamento.  Caso  a  pressão  do  sistema  se

mantenha constante, o valor do calor de reação será equivalente ao valor da variação de

entalpia.

Tendo em vista  uma reação genérica,  na  qual  ocorre  o balanço de energia,  é

possível  distinguir,  a  partir  desse  conceito,  essas  reações  em  exotérmicas  e

endotérmicas.  O calor de reação Qr pode ser  expresso de formas distintas,  conforme

destacado nas equações a seguir:

Equação 01

Equação 02

Onde ЄA e ЄB são, respectivamente, a energia de formação das espécies A e B, Ɛd

 representa a energia de ativação direta e Ɛr a energia de ativação reversa.

Caso o valor do calor de reação (Qr) seja maior do que zero, ou seja, Qr  > 0, isso

representa um excesso de energia, e, portanto se trata de uma reação exotérmica. Caso

contrário, ou seja, Qr  < 0, isso denota que há uma falta de energia e representa uma

reação endotérmica.
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1.4 Energia de Ativação

Para que uma colisão entre duas moléculas seja efetiva,  faz-se necessário que

essas  tenham  uma  pré-colisional  mínima.  Arrhenius  expressa  quantidade  de  energia

como sendo o mínimo de energia necessária para que haja a conversão de reagentes em

produtos, bem como também produtos em reagentes, como sendo a energia de ativação.

Pode-se representar essa relação como sendo:

=     

Equação 03

Onde A é a constante pré-exponencial, R é a constante universal dos gases, T é a

temperatura (em Kelvin),  Kd é o coeficiente da taxa de reação descreve a energia de

ativação direta. 

2. METODOLOGIA

2.1 Taxa de Reação
A taxa de reação é uma grandeza física que expressa valores de eventos reativos

em uma unidade de tempo. O estudo da taxa de reação foi feito por Arrhenius conforme

mostra SILVA (SILVA, 2008, p. 19), e mostra que em uma situação de equilíbrio dinâmico

as taxas de reações direta e reversa ocorrem simultaneamente e se equivalem. Ou seja,

os reagentes transformam-se em produtos na mesma proporção em que os reagentes

transformam-se  em  produtos.  A  transformação  dos  produtos  em  reagentes  é

compreendida pela taxa de reação reversa. Os coeficientes da taxa de reação direta de

Arrhenius Kd e coeficiente da taxa de reação reversa de Arrhenius Kr, podem ser descritos

para os Modelos de Seção de Choque de Present, Present Modificado e Degrau.

2.2 Seção de Choque

A seção de choque, basicamente, representa a face da molécula propensa a uma

colisão. A seção de choque está relacionada com o diâmetro molecular, visto que com um

aumento da face de encontro da molécula, maior será a seção de choque. Portanto, a se-

ção de choque está relacionada a probabilidade de uma reação química acontecer. 

Além do mais, o chamado diâmetro reativo (dr) está relacionado com o diâmetro (d)

das moléculas, por dr = s.d, onde s também é chamado de fator estérico da reação e está

relacionada a probabilidade das reações ocorrerem.
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2.3 Modelo de Present

Esse modelo de seção de choque também é conhecido como modelo de linhas-de-

centro. Nesse modelo admite-se que toda a energia cinética da molécula será destinada à

colisão efetiva. Portanto as colisões para esse modelo ocorrem com um ângulo raso entre

as moléculas, ou seja, formando um ângulo de 180º entre si. Segundo esse modelo, para

que uma colisão seja efetiva, as moléculas devem possuir um valor mínimo de energia

para que haja a alteração da identidade das moléculas após a colisão. Abaixo consta a

expressão matemática para a seção de choque de linhas-de-centro, 

=            )

Equação 10

2.4 Modelo de Present Modificado

O modelo de seção de choque de Present Modificado assemelha-se muito com o

modelo linhas de centro. Em um sistema gasoso observa-se que mesmo com o valor da

energia de ativação superado, algumas colisões não são reativas. Esse modelo de seção

de choque explica esse acontecimento, admitindo que nem todas as colisões ocorrem

formando  um  ângulo  raso  entre  as  moléculas.  Para  esse  modelo,  leva-se  em

consideração a direção na qual as moléculas colidem, variando o ângulo de choque de

90º a 180º. Com isso, apenas a energia cinética na direção da colisão é destinada à

colisão inelástica.  Abaixo  segue a  expressão matemática que expressam a seção de

choque do modelo de Present Modificado.

=  – 

Equação 11

2.5 Modelo de Degrau

O modelo de seção de choque Degrau expressa uma seção de choque dependente

apenas da energia translacional relativa da molécula. Ou seja, caso uma colisão tenha a

energia  translacional  necessária  para  suprir  o  valor  da  energia  de  ativação,  então  a

colisão é efetiva.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

            A seguir veremos os dados utilizados no estudo da taxa de reação do sistema

NOCl + Cl  = Cl2  + NO e que foram utilizados para a compreensão da influência da

temperatura e da seção de choque reativa sobre este coeficiente de transporte.

Tabela 01 – Dados da reação química

Fonte: The Foundations of Chemical Kinetics (BENSON, 1960).

Os resultados demonstram que modelo de seção de choque de Degrau é o que

conduz aos maiores valores para o coeficiente da taxa de reação direta e reversa. Ou

seja,  neste  modelo  a  seção  de  choque  reativa  depende  exclusivamente  do  diâmetro

reativo a partir do fato da energia de cada molécula superar a energia de ativação. Além

disso,  verifica-se  que  a  temperatura  exerce  uma  influência  fundamental  sobre  o

coeficiente da taxa de reação, pois é perceptível que conforme a temperatura é elevada, o

valor da taxa de reação aumenta. Isso ocorre devido ao aumento na energia translacional

das  moléculas  envolvidas  no  sistema  gasoso,  que  está  diretamente  relacionada  ao

aumento da temperatura.

Gráfico 1: Coeficiente da Taxa de Reação Direta

Para o modelo de seção de choque linhas de centro, o valor do coeficiente da

taxa de reação é menor em relação ao modelo de Degrau. Isso acontece devido ao fato

de que para o modelo de seção de choque Present,  a  energia translacional  de cada

molécula está diretamente vinculada a seção de choque, tornando menos recorrentes as

colisões inelásticas. Nesse modelo toda a energia translacional da molécula é destinada à

colisão reativa.

Cl NOCl Cl2 NO
Massa (g/mol) 35,45 65,45 70,80 30,00
Diâmetro (A) 1,58  2,47 3,16 1,15

Energia de Ativação Direta

(J/mol)

98,08

Energia de Ativação Reversa

(J/mol)

3,6
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Por sua vez, o modelo de Present Modificado considera a direção com a qual

as moléculas estão se colidindo, isto é, pressupõe que nem todas as moléculas colidem

frontalmente, mas levam em consideração o ângulo da colisão entre as moléculas. Com

isso, a ocorrência de eventos reativos é menor ainda do que dos outros dois modelos

considerados. 

Observando os valores da energia de ativação da reação direta e reversa, bem

como as figuras, é possível determinar que a reação reversa tem maior probabilidade de

ocorrer do que a reação direta.

Gráfico 1: Coeficiente da Taxa de Reação Reversa

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através desta pesquisa ficou evidenciada a influência da temperatura sobre a

taxa de reação química e pode-se mostrar que a seção de choque reativa degrau é mais

significativa sobre a taxa de reação do que as seções de choque reativa da Present e de

Present Modificado.
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Resumo: A utilização de tecnologia como suporte a professores e tutores não pode mais ser ignorada, uma
vez que ela é de grande apoio pedagógico e trazem muitos benefícios aos envolvidos,  aumentando a
capacidade cognitiva  e  principalmente aproximando a informação aos  alunos.  Sabendo que  existe  um
grande  desnivelamento  intelectual  entre  alunos  do  ensino  médio,  principalmente  na  disciplina  de
matemática, a cada dia mais professores se esforçam para levar o conteúdo lecionado de forma dinâmica a
seus  alunos,  com o  intuito  de  auxiliar  no  aprendizado  tornando-o  mais  fácil.  O  estudo  realizado  vem
apresentar ferramentas de multimídia que podem auxiliar professores e tutores a lecionar em sala de aula
de uma forma criativa, elevando o nível intelectual e aumentando o raciocínio lógico de alunos dispostos a
aprender matemática. Como estudo de caso, foi desenvolvido um plano de aula utilizando a ferramenta
multimídia Scratch. Optou-se por esta ferramenta por ela se mostrar a mais apropriada para o problema
proposto.  

Palavras-Chave: multimídia, lógica, matemática, ensino, aprendizagem

1 INTRODUÇÃO

A disciplina de matemática é considerada muito complexa por acadêmicos de

forma  geral,  e  quando  se  tratam de  alunos  do  ensino  médio,  grandes  barreiras  são

encontradas. Essas dificuldades podem ocorrer não pelo nível de complexidade ou pelo

fato de não gostar da disciplina, mas por fatores mentais, psicológicos e pedagógicos que

envolvem  uma  série  de  conceitos  e  trabalhos  que  precisam  ser  desenvolvidos  para

acontecer o aprendizado(FEDERAL et al., 2006).

Sendo a disciplina de matemática,  integrante comum da base de formação

educacional do indivíduo caracteriza-se como um campo de saber essencial, pois ajuda a

estruturar o pensamento e o raciocínio dedutivo, além de ser uma ferramenta para tarefas

específicas em quase todas as atividades humanas, tornando-se necessária em quase

todas as atividades do cotidiano(SOARES, 2009).

Com a atual evolução da informática, a inserção de novas metodologias está

sendo utilizadas para melhorar o processo de disseminação das informações e também

melhorar os processos de ensino e aprendizagem. Uma dessas metodologias é chamada

de multimídia(VITOR; CARVALHO, 2009).

A multimídia trata-se de uma tecnologia utilizada para o desenvolvimento de

softwares  que  permitem  integrar  de  forma  intuitiva  e  interativa  os  elementos  de
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comunicação como os sons,  as imagens,  os textos e as animações,  de forma que a

informação  se  torne  ainda  mais  rica,  detalhada  e  atraente  para  o  usuário(VITOR;

CARVALHO, 2009). Fazendo dela uma ferramenta imprescindível no processo de ensino

e aprendizagem. 

Diante desse contexto apresenta-se a seguinte questão problema: Como as

ferramentas multimídias podem auxiliar no ensino e aprendizagem do raciocínio lógico da

disciplina de matemática? Neste artigo teremos como objetivo a análise de ferramentas

multimídias e a forma que elas poderão auxiliar no processo de ensino e aprendizagem.

Para  o  desenvolvimento  do  raciocínio  lógico,  propõe-  se  como  ferramenta

multimídia,  os  jogos  digitais  através  de  ferramentas  multimídias  especializadas.  Eles

ajudam na solução de problemas, a desenvolver produções digitais, animações, sons e

recursos interativos que tem como objetivo problematizar sobre o aprendizado da lógica e

de  abstrações  da  matemática.  Proporcionam  ao  aluno,  ambientes  práticos,  com

possibilidade de simulação, que melhoram o entendimento dos conceitos, melhorando o

aprendizado do raciocínio lógico(AUGUSTO et al., 2011). 

2 METODOLOGIA

Para  obtenção  dos  dados  realizou-se  pesquisas  de  artigos  científicos  em

algumas bases de dados como Scopus e Scielo. O resultado da pesquisa foi compilado e

extraído as ferramentas mais  relevantes para o desenvolvimento do raciocínio  lógico.

Após foi selecionado a ferramenta com as características mais apropriadas para a criação

de exercício para serem utilizados no ensino da matemática. Por fim, foi criado um plano

de aula para o ensino da função inversa onde o exercício proposto foi desenvolvido na

ferramenta Scratch.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Wayang Outpost

Muitos  estudantes  vão  passando  de  série,  mas  sem  compreender  os

fundamentos de raciocínios matemáticos, como números racionais, frações, ou mesmo as

aritméticas de números inteiros. Para o professor,  lecionar em uma turma desse nível
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tende a ser muito desafiador. A ferramenta Wayang veio para dar apoio a estudantes de

baixo nível e aqueles com problemas em aprender matemática(ARROYO et al., 2014).

Wayang Outpost é um sistema de ensino inteligente baseado em multimídia

que  oferece  uma  ampla  gama  de  apoio  pedagógico  enquanto  os  alunos  resolvem

problemas matemáticos do tipo que normalmente aparecem em testes padronizados. Ele

aprende  junto  com  o  estudante,  ajustando  a  instrução  e  criando  estratégias

individualizadas conforme o estudante progride com os problemas matemáticos(ARROYO

et al., 2014).

O software emula problemas matemáticos e oferece oportunidades para treinar

determinado  problema  através  de  exemplos  desenvolvidos  com  o  uso  de  sons  e

animação  gerando  uma  iteração  maior  com o  aluno  para  que  ele  possa  se  sentir  à

vontade para aprender o conteúdo. Tem como objetivo auxiliar o aluno que está saindo do

ensino  médio  a  desenvolver  sua  aptidão  escolar  para  poder  ser  aceito  em  boas

faculdades.

Wayang Outpost tem sido usado no ensino médio como parte das aulas de

matemática desde 2004. Durante 2004 e 2006 foi adotado na escola urbana de Western

Massachusetts,  e  em  2012  foi  adotado  em  uma  escola  suburbana  em  Western

Massachusetts.

3.2 Gcompris

O Gcompris  é  um software  educacional  que  contém várias  atividades  para

crianças. Dentre elas, destacam-se as atividades de lógica e matemática. Com exercícios

lúdicos e pedagógicos, as crianças aprendem brincando. Para o aprendizado da lógica,

por exemplo, o software traz os jogos Sudoku e Torre de Hanoi(LANFRANCHI, 2011).

Este software estimula os alunos a aprender cores, números, além desenvolver

diversas habilidades, incluindo o raciocínio lógico-matemático, percepção e associação,

despertando o interesse e motivando para o aprendizado(LANFRANCHI, 2011).

Ele pode ser aplicado em diversas disciplinas do ensino formal que podem ser

contempladas pelas seguintes atividades(GULO et al., 2011):

• Atividades de Leitura;
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• Atividades de Matemática;
• Atividades de Descobertas;
• Atividades de Experiência;
• Atividades de Diversão;
• Atividades de Descobertas do Computador.

3.3 Scratch

O Scratch é um software livre desenvolvido no MIT (Massachusetts Institute of

Technology) que se constitui como uma linguagem de programação visual e permite ao

usuário construir interativamente suas próprias histórias, animações, jogos, simuladores,

ambientes visuais de aprendizagem, músicas e arte(SÁPIRAS et al., 2015). 

O software  estimula  o  uso  da  matemática  a  fim de despertar  nas  crianças  o

interesse em aprender e a pensar logicamente, sendo que todos os comandos do jogo

exigem muito uso de raciocínio lógico.

3.4 Kodu

O  Kodu  foi  iniciado  inspirado  por  ser  relativamente  fácil  o  acesso  a

programação através de BASIC interprete fornecido nos anos 80 com os computadores

pessoais como o Commodore PET, Apple II e o Radio Shack TRS-80(MACLAURIN, 2011).

A seguir, na Figura 14, é apresentado a tela de edição do jogo, nele é possível

ver como é o layout de edição do jogo e intender um pouco o seu funcionamento. Na

primeira regra um em tradução simples quer  dizer:  Quando ver  uma maçã mova em

direção a ela, já na segunda regra diz que: ao se deparar com uma maça coma-a, e

semelhante segue as próximas regras.

Com pouca explicação é possível olhar a programação no Kodu e entender o

que deve ser feito. Na sala de aula isso é alavancado por ter os alunos a representar os

personagens(COY, 2013).

A  programação  com  o  Kodu  ajuda  a  crianças  a  melhorarem  seu

desenvolvimento cognitivo e também os desperta o interesse por jogos aumentando a

comunidade de programadores(MACLAURIN, 2011).
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Através  do  Kodu,  alunos  desenvolvem  suas  competências  para  resolver

problemas e à medida que vão desenvolvendo os jogos passam a adquirir  também o

pensamento analítico, sistêmico, criativo entre outros(VARGAS TORRES, 2015).

3.5 Plano de aula

Para  o  plano  de  aula,  utilizou-se  a  ferramenta  multimídia  Scratch  por  se

mostrar a mais apropriada para o problema proposto.

PLANO DE AULA

TEMA: Utilização do Scratch no ensino e aprendizagem do raciocínio lógico

DISCIPLINA: Matemática CONTEÚDO: Função inversa

PÚBLICO ALVO:  Alunos do primeiro ano

do ensino médio
DURAÇÃO: 4 horas

OBJETIVO: Desenvolver o raciocínio lógico dos alunos para melhorar o aprendizado na

disciplina de matemática
RECURSOS:  Computadores,  quadro  branco,  caneta  para  quadro  branco,  software

Scratch
ESPAÇO: Laboratório de Informática
CRONOGRAMA DOS TRABALHOS:

 Apresentar a ferramenta Scratch (30 minutos)
 Resolver problemas utilizando a ferramenta Scratch (90 minutos)
 Apresentar conteúdo de função inversa (45 minutos)
 Aplicar e resolver exercícios de função inversa (75 minutos)

A proposta dos exercícios utilizando o Scratch para o aprendizado do raciocínio

lógico consiste em: desenvolver um código para criar uma lista de números aleatórios. No

segundo exercício, o aluno deve criar uma lógica para fazer o ator desenhar um círculo e,

ao lado, um triângulo. 

Nos  exercícios  criados  com  a  ferramenta  Scratch,  foram  utilizadas  listas

numéricas, laços de repetições,  rotação e deslocamento de objetos para que o aluno

possa praticar o desenvolvimento do raciocínio lógico de forma dinâmica e divertida para

assim formar uma base lógica para posteriormente aprender sobre funções inversas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Ao final desse trabalho é possível concluir que existem inúmeras ferramentas que

podem auxiliar professores e tutores a aprimorar suas aulas e aumentar a compreensão

de alunos na disciplina de matemática de forma diferenciada, dinâmica e atrativa. 

Muitos alunos têm dificuldade no aprendizado por medo ou vergonha de errar, o

que faz com que eles não se expressem diante de seus colegas, porém com as atividades

práticas que os sistemas de multimídia apresentam, o aluno passa a ter mais segurança

no entendimento da matéria, além de melhorar seu raciocínio lógico não somente em sala

de aula como também fora dela.

O uso de sistemas multimídias faz o aluno formar novas ideologias sobre o que

aprender sem perder os conceitos iniciais apresentados diante do professor.

Vale lembrar,  que os sistemas multimídias não vem para substituir  a figura de

professores  e  tutores,  mas  sim,  auxiliar  na  didática  e  aprimorar  o  aprendizado  no

ambiente escolar elevando a qualidade de ensino nas escolas de ensino médio.
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Resumo: O  turismo  é  responsável  pelo  desenvolvimento  de  diversas  localidades,  proporcionando
expansão socioeconômica e a disseminação da cultura. Entretanto, para que os pontos turísticos locais
sejam reconhecidos, é necessária divulgação destes. Neste sentido, a tecnologia é considerada aliada na
divulgação de pontos turísticos devido a sua alta abrangência e baixo custo. Assim, este artigo relata a
criação de um aplicativo para dispositivos móveis que visa a difusão de informações sobre pontos turísticos,
gastronômicos e culturais da cidade de Araranguá localizada no Extremo Sul de Santa Catarina. Devido ao
potencial  turístico  da  cidade  de  Araranguá,  pensou-se  em elaborar  uma  ferramenta  para  apoiar  este
potencial, possibilitando a turista e moradores um melhor conhecimento da cidade. O mesmo foi realizado
com o  aporte  da  Secretaria  de  Cultura  da  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  e  com  apoio  da
Prefeitura Municipal  de Araranguá. A metodologia utilizada para criação do aplicativo tem as seguintes
etapas:  estudo  da  arte,  escolha  das  ferramentas  para  desenvolvimento,  planejamento  da  aplicação,
desenvolvimento, testes e disponibilização para download. Como resultados, foi desenvolvido um aplicativo
que disponibiliza informações sobre o município de Araranguá para turistas e moradores da cidade, o qual é
composto pelos seguintes menus: Pontos Turísticos; Gastronomia; Hospedagem; Entretenimento; Agenda;
Utilidades Públicas; Transporte e Notícias. Este aplicativo está disponibilizado para download na Play Store.

Palavras-Chave: Aplicativo. Dispositivos Móveis. Turismo. Araranguá.

1 INTRODUÇÃO

De acordo com a Organização Mundial de Turismo (2016) mais de um bilhão de

turistas viajam para um destino internacional a cada ano, tornando o turismo um líder

econômico no setor, contribuindo com 10% do PIB Global e 6% das exportações totais no

mundo.  Dessa  forma,  o  turismo  contribui  para  a  sociedade  como  um todo,  gerando

empregos  e  proporcionando  o  crescimento  socioeconômico  local.  Entretanto  a  forma

como as pessoas fazem turismo tem mudado nas últimas décadas, pois por meio da

tecnologia os turistas possuem ferramentas de apoio no quesito utilidade e qualidade do

serviço prestado, sendo útil antes do turismo, durante a pós o turismo como forma de

feedback daquilo que a ele foi oferecido (SOUZA, 2016). 

Neste sentido, as divulgações das atrações locais para promover o turismo devem

se  adaptar  a  essa  nova  realidade,  fazendo  uso  das  tecnologias  da  informação  e

comunicação ao seu favor, com vistas a divulgar informações de forma mais interativa,

abrangente e de baixo custo por meio de redes sociais, sites e aplicativos, por exemplo. 
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Segundo dados da Teleco (2017), o Brasil terminou o mês de maio de 2017 com o

total  de  242,1  milhões  de  dispositivos  móveis  possuindo  como  densidade  116,73

dispositivos/100 habitantes, isto é, mais de um dispositivo móvel por habitante. Assim,

nota-se a grande utilização de dispositivos móveis pelos brasileiros, tornando este mais

um motivo para investir em divulgação turística por meio de redes sociais e aplicativos. 

A partir deste contexto o aplicativo “Araranguá na Palma da Mão” foi desenvolvido,

possuindo como objetivo divulgar informações históricas, principais estabelecimentos que

refletem  a  culinária  local  e  informações  úteis  da  maior  cidade  do  Extremo  Sul

Catarinense, a fim de em um só local disponibilizar informações importantes a moradores

e turistas da cidade. 

2 METODOLOGIA

Quanto  à  abordagem  de  pesquisa,  este  trabalho  pode  ser  classificado  como

qualitativo, pois busca o aprofundamento da compreensão de um grupo social ou de uma

organização (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Com relação à sua natureza é classificado

como aplicada e quanto aos seus objetivos, o trabalho é considerado exploratório. 

Inicialmente foram realizadas pesquisas realizadas, não foram encontradas bases

de  dados  que  informam  de  forma  unificada  e  de  fácil  acesso  informações  sobre  o

município  de  Araranguá.  Assim,  viu-se  nesse  contexto  uma  oportunidade  para  o

desenvolvimento de um aplicativo que unisse em um só espaço informações que fossem

úteis tanto para os habitantes de Araranguá quanto para turistas na cidade. 

A oportunidade então, foi elaborada e transformada em um projeto submetido ao

Edital Bolsa Cultura da Secretaria de Cultura e Arte da Universidade Federal de Santa

Catarina. Após o processo seletivo, esta proposta foi contemplada com uma bolsa para o

desenvolvimento do aplicativo por um período de um ano. Após o final do primeiro ano, o

projeto foi renovado, sendo contemplado com mais duas bolsas por um período de mais

um ano. Assim, o aplicativo “Araranguá na Palma da Mão” foi desenvolvido durante dois

anos,  entre 2015 e 2017 por  bolsistas no Laboratório  de Experimentação Remota da

Universidade Federal de Santa Catarina - Centro Araranguá. 

Quanto ao desenvolvimento do aplicativo,  este ocorreu por  meio das seguintes

etapas: 
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Figura 1: Etapas de desenvolvimento do aplicativo.

 Fonte: autores

Inicialmente, foi feito um estudo a fim de analisar aplicações similares ao objetivo

do aplicativo que pretendia-se desenvolver. Após, foi realizado o planejamento de cada

uma  das  telas  que  compõem  o  aplicativo  para  assim,  iniciar  o  desenvolvimento  do

mesmo. 

Para o desenvolvimento do aplicativo, foi necessária à coleta das informações que

seriam  disponibilizadas.  As  informações  históricas,  de  pontos  turísticos  e

estabelecimentos foram fornecidas por meio de uma parceria firmada com a Secretaria de

Turismo  de  Araranguá,  que  disponibilizou  um  relatório  por  eles  desenvolvido,  onde

constavam detalhadamente todas essas informações. 

Assim, após a obtenção dos dados que seriam disponibilizadas, o desenvolvimento

do aplicativo foi iniciado. O aplicativo Araranguá na Palma da Mão utiliza como base de

dados o MySQL juntamente com as linguagens HTML, PHP, JavaScript e o componente

WebView,  que  permite  que  aplicações  web  possam ser  acessados  por  meio  de  um

aplicativo. A  aplicação  encontra-se  hospedado  em  um  servidor  do  Laboratório  de

Experimentação Remota. 

Ao fim do desenvolvimento, o aplicativo foi testado pelos membros do Laboratório

de Experimentação Remota - RExLab e posteriormente, disponibilizado para download1

para o Sistema Operacional Android. 

Assim, o “Araranguá na Palma da Mão” foi elaborado pelos bolsistas responsáveis

que atuaram em conjunto para atingir o objetivo de disponibilizar um espaço online para

que habitantes e turistas de Araranguá pudessem consultar informações relevantes sobre

a cidade. A seguir, será mostrada detalhadamente cada tela que compõem o aplicativo. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

1 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.josiel.turismo
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A aplicação desenvolvida  é composta pelas seguintes guias:  Pontos Turísticos,

Gastronomia, Hospedagem, Entretenimento, Agenda, Utilidades Públicas, Transporte e

Notícias. 

Figura 2: Tela inicial do aplicativo. 

Fonte: Aplicativo Araranguá na palma da mão

A primeira guia do aplicativo (figura 3) apresenta os Pontos Turísticos do município,

como por exemplo o Balneário de Ilhas e a Balsa, indicando a localização de cada um

deles, e uma breve descrição com imagem. Já a segunda guia: Gastronomia(figura 4) lista

alguns  dos  estabelecimentos  gastronômicos  da  cidade  de  Araranguá,  fornecendo  a

localização, número de telefone para contato e horário de atendimento deles. 

Figura 3: Guia Pontos Turísticos.

Fonte: Aplicativo Araranguá na palma da mão. 
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Figura 4: Guia Gastronomia.

 
Fonte: Aplicativo Araranguá na palma da mão.

Na aba Hospedagem, diversos hotéis da cidade são listados, incluindo os números

de  telefone  para  contato  e  endereço  de  localização  (vide  figura  5).  No  menu

Entretenimento são apresentadas algumas opções de entretenimento da cidade, como o

shopping, o cinema e algumas casas noturnas como pode ser observado na figura 6. 

Figura 5: Menu Hospedagem.

 
Fonte: Aplicativo Araranguá na palma da mão.
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Figura 6: Guia Entretenimento.

Fonte: Aplicativo Araranguá na palma da mão.

Na guia Agenda são listados os principais eventos que ocorrem na cidade todos os

anos (Figura 7). Já em Utilidades Públicas (Figura 8) são indicados endereços e número

de telefone para contato do Corpo de Bombeiros, Hospital e outros.

Figura 7: Menu Agenda.

Fonte: Aplicativo Araranguá na palma da mão. 
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Figura 8: Guia Utilidades Públicas.

Fonte: Aplicativo Araranguá na palma da mão

Na  aba  denominada  Transporte  (Figura  9),  são  apresentadas  as  principais

empresas de Transportes de Araranguá e a localização da Rodoviária da cidade. E por

fim,  na  guia  Notícias  (Figura  10)  são  mostradas  as  principais  notícias  da  cidade  de

Araranguá, estas vinculadas ao aplicativo por meio do site da Prefeitura de Araranguá.

Figura 9: Guia Transportes.

Fonte: Aplicativo Araranguá na palma da mão.
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Figura 10: Menu Notícias.

 Fonte: Aplicativo Araranguá na palma da mão.

Assim, o aplicativo Araranguá na Palma da Mão apresenta uma aplicação completa

disponível  em dois idiomas (português e espanhol) com diversas informações sobre a

maior  cidade  do  Extremo  Sul  Catarinense,  disponibilizando  a  moradores  e  turistas

indicações  de  hotéis,  pontos  turísticos,  gastronomia  local,  notícias  entre  outras

informações.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este  trabalho  apresentou  o  relato  de  desenvolvimento  de  um  aplicativo  para

dispositivos móveis denominado “Araranguá na Palma da Mão”, que foi desenvolvido por

meio de uma aplicação web para o Sistema Operacional  Android.  Esta visa  apoiar  o

turismo da cidade de Araranguá, que possui um grande potencial  turístico, divulgando

informações sobre pontos turísticos, gastronômicos, culturais, além de prover notícias da

cidade. 

Sendo assim, este trabalho cumpriu seu objetivo, e em relação a trabalhos futuros

recomenda-se  realizar  testes  de  usabilidade  e  de  satisfação  para  ter-se  um  melhor

conhecimento  sobre  a  aceitação  da  aplicação  pelo  público  alvo,  juntamente  com

atualizações  necessárias  para  tornar  a  aplicação  mais  completa  e  com  melhor

desempenho.
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Resumo: Este estudo apresenta uma análise preliminar da variabilidade temporal instantânea e espacial da
radiação solar em uma zona de controle situada no sul de Santa Catarina. Os dados solarimétricos foram
obtidos a partir  de duas fontes,  INMET (Instituto  Nacional  de Meteorologia)  e LabEEE (Laboratório  de
Eficiência Energética em Edificações) sendo que estes dados são provenientes do projeto SWERA (Solar
and Wind Energy Resourse 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. O objetivo do estudo é avaliar o recurso
solar no sul de Santa Catarina a partir de dados das cidades de Araranguá, Urussanga, Florianópolis e
Laguna e inferir a variabilidade temporal instantânea deste recurso na zona de controle, uma vez que essa
avaliação  é  imprescindível  para  utilização  dessa  fonte  de  energia  como  uma  alternativa  para  trazer
segurança  e  confiabilidade  à  matriz  energética.  Os  dados  foram  tratados  estatisticamente  e  foram
determinadas as médias diárias mensais da radiação solar horizontal global. Os dados provenientes das
diferentes fontes apresentaram discrepância. A menor variação ocorreu nos meses de junho e outubro na
cidade de Araranguá e a maior variação ocorreu também na cidade de Araranguá em novembro. Além
disso, os dados do INMET foram tratados obtendo a variação temporal instantânea da radiação solar que
pode ser superior a 800 % entre as cidades da zona de controle formando por Araranguá, Urussanga,
Florianópolis e Laguna.

Palavras-Chave: Dados Solarimétricos, Sistemas fotovoltaicos, Variabilidade da radiação solar.

1 INTRODUÇÃO

As  secas  dos  últimos  anos  que  impactaram  na  geração  a  partir  de  usinas

hidrelétricas e a necessidade de ativar usinas termoelétricas complementares modelaram

um cenário favorável para a inserção da energia eólica e da energia solar fotovoltaica

como uma importante alternativa sustentável para atender a demanda de energia elétrica

e aumentar a confiabilidade da matriz energética. (ROSA; GASPARIN, 2016)

A  competitividade,  maturidade  tecnológica,  o  desenvolvimento  de  políticas  de

incentivo e regulamentação e aspectos correlacionados ao desenvolvimento sustentável

vêm  aumentando  o  interesse  pelas  fontes  renováveis  de  energia.  Esse  crescimento,

embora significativo ainda esteja muito abaixo do potencial  brasileiro.  (NASCIMENTO,

2017). Para isso é necessário domínio da tecnologia e do funcionamento dos sistemas,

bem  como  dados  confiáveis  de  radiação  solar  para  garantir  confiabilidade  na

previsibilidade e estimativas de geração de energia elétrica. 

A  análise  da  variabilidade  temporal  e  espacial  dos  dados  solarimétricos  é

fundamental  para  traçar  estratégias  operacionais  e  para  a  integração  de  sistemas

fotovoltaicos no sistema interligado nacional.
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2 METODOLOGIA

Os dados de radiação solar utilizados no presente trabalho, foram tratados a

partir de duas fontes, INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) e LabEEE (Laboratório

de Eficiência energética em Edificações), sendo que estes dados são provenientes do

projeto SWERA (Solar and Wind Energy Resourse Assessment)

O projeto SWERA tem por objetivo facilitar a entrada de energias renováveis na

matriz energética de países situados na África, Ásia e América Latina, é coordenado pelo

INPE  (Instituto  Nacional  de  Pesquisas  Espaciais)  e  juntamente  com  o  LABSolar

(Laboratório de Energia Solar) UFSC, disponibiliza arquivos climáticos para 20 cidades

brasileiras. (MARTINS et al., 2005)

Este  trabalho  apresenta  uma  análise  preliminar  da  variabilidade  temporal

instantânea e espacial da radiação solar, a partir de distintas fontes, considerando uma

zona de controle situada no sul de Santa Catarina. A zona de controle é delimitada pelas

cidades  de  Araranguá,  Urussanga,  Laguna  e  Florianópolis,  todas  situadas  em Santa

Catarina. 

Os  dados  do  INMET  são  disponibilizados  de  forma  gratuita  na  página

http://www.inmet.com.br.  Os  dados  disponíveis  são  correspondentes  aos  últimos  três

meses e a base de dados desse trabalho são os dados de 2016. Os dados horários da

radiação, em J/m2, foram tratados para obter a média diária mensal em kWh/m2.

O  LabEEE  disponibiliza  uma  plataforma  online,  ProjetEEE  -  Projetando

Edificações Energeticamente Eficientes, que fornece diversos dados entre eles a média

de radiação solar horária em Wh/m2. Os dados foram processados para obter a radiação

solar média mensal. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A média diária mensal  da radiação solar global horizontal  para a cidade de

Araranguá  a  partir  de  distintas  fontes  de  dados  pode  ser  observada  na  Tabela  01,

juntamente com o desvio padrão mensal entre as fontes.

No caso da cidade de Araranguá, o maior desvio padrão foi de 1,74 kWh/m² e

com uma variação de 58 % no mês de novembro entre as fontes de dados. O menor

desvio padrão ocorreu no mês de junho, 0,02 kWh/m² com variação de 1 %, entre as

fontes de dados, na média diária mensal da radiação solar para os meses de junho e
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outubro. O Desvio padrão da média diária anual foi 0,25 kWh/m² e a variação da média

diária anual da radiação solar entre as fontes de dados foi de 18%.

Tabela 01 – Radiação em média diária mensal, em kWh/m2, para diferentes fontes analisadas e o desvio padrão para a

cidade de Araranguá.

Araranguá 
 

Mês LABEEE INMET - 2016 Desvio padrão Variação percentual
Janeiro 5,24 5,61 0,26 7%

Fevereiro 4,49 5,13 0,46 14%
Março 4,60 4,75 0,10 3%
Abril 3,98 3,61 0,26 10%
Maio 3,18 2,57 0,43 24%
Junho 2,62 2,64 0,02 1%
Julho 2,60 3,09 0,34 19%

Agosto 3,57 3,31 0,18 8%
Setembro 3,12 4,81 1,20 54%
Outubro 4,18 4,24 0,04 1%

Novembro 4,23 6,68 1,74 58%
Dezembro 5,66 6,02 0,25 6%

Média anual 3,96 4,37 0,29 18%

Para Laguna, o mês com o menor desvio padrão foi abril com 0,17 kWh/m² e uma

variação de 6 % na média diária mensal da radiação solar entre as fontes de dados. O

mês com o maior desvio padrão foi novembro com 1,07 kWh/m² e variação de 28% nos

meses de julho e novembro na média mensal de radiação solar. Não foi possível estimar

a média diária de radiação solar do mês de janeiro, pois não havia dados disponíveis a

partir da rede INMET. 

Tabela 02 – Radiação em média diária mensal, em kWh/m2, para diferentes fontes analisadas e o desvio padrão para a

cidade de Laguna.

Laguna
 

Mês LABEEE INMET - 2016 Desvio padrão Variação percentual
Janeiro 6,03 // // //

Fevereiro 5,12 6,38 0,89 25%
Março 5,30 6,33 0,73 19%
Abril 4,34 4,10 0,17 6%
Maio 3,31 2,91 0,29 14%
Junho 2,58 2,83 0,17 10%
Julho 2,94 2,30 0,46 28%
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Agosto 3,37 3,68 0,21 9%
Setembro 4,62 5,21 0,42 13%
Outubro 4,41 4,86 0,32 10%

Novembro 5,39 6,90 1,07 28%
Dezembro 7,33 6,44 0,63 14%

Média anual 4,56 // // //

Em Urussanga, o maior desvio padrão foi de 1,15 kWh/m² no mês de outubro e a

maior variação percentual na média diária mensal foi em setembro, 55 %. O menor desvio

padrão ocorreu em junho, 0,05 kWh/m², com uma variação percentual de 2 % na média

diária mensal entre as fontes de dados. O desvio padrão da média diária anual foi de 0,11

kWh/m² enquanto que a variação percentual da média diária anual de radiação solar foi

de 4 %. 

Tabela 03 – Radiação em média diária mensal, em kWh/m2, para diferentes fontes analisadas e o desvio padrão para a

cidade de Urussanga.

Urussanga
 

Mês LABEEE INMET - 2016 Desvio padrão Variação percentual
Janeiro 4,97 5,19 0,15 4%

Fevereiro 4,23 3,42 0,58 24%
Março 4,46 4,31 0,11 3%
Abril 3,78 3,53 0,18 7%
Maio 3,17 2,46 0,50 29%
Junho 2,71 2,65 0,05 2%
Julho 2,42 3,08 0,46 27%

Agosto 3,57 3,12 0,32 14%
Setembro 2,93 4,54 1,14 55%
Outubro 4,17 3,96 0,15 5%

Novembro 4,39 6,03 1,15 37%
Dezembro 5,20 5,53 0,23 6%

Média anual 3,83 3,98 0,11 4%

Em Florianópolis, o maior desvio padrão mensal foi de 1,04 kWh/m² em setembro,

com uma variação de 45 % na média diária mensal. O menor desvio padrão ocorreu em

dezembro, 0,09 kWh/m² com uma variação percentual de 2 % na média diária mensal de

radiação solar entre as distintas fontes de dados. O desvio padrão da média diária anual

foi de 0,06 kWh/m² enquanto que a variação percentual da média diária anual foi de 2 %.
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Tabela 04 – Radiação em média diária mensal, em kWh/m2, para diferentes fontes analisadas e o desvio padrão para a

cidade de Florianópolis.

Florianópolis
 

Mês LABEEE INMET - 2016 Desvio padrão Variação percentual
Janeiro 6,27 5,75 0,37 9%

Fevereiro 5,80 5,53 0,19 5%
Março 4,22 4,81 0,42 14%
Abril 4,57 3,87 0,50 18%
Maio 3,51 2,73 0,55 29%
Junho 3,02 2,47 0,39 22%
Julho 2,73 3,12 0,27 14%

Agosto 3,16 3,40 0,17 8%
Setembro 3,24 4,72 1,04 45%
Outubro 3,70 4,25 0,39 15%

Novembro 4,56 5,02 0,32 10%
Dezembro 5,16 5,29 0,09 2%

Média anual 4,16 4,25 0,06 2%

A Figura 01 apresenta a variação temporal instantânea da radiação em kW/m2 nas

quatro cidades da zona de controle (Araranguá, Laguna, Urussanga e Florianópolis). Para

análise da variabilidade temporal, os dados que apresentavam radiações inferiores a 100

kW/m2 foram desconsiderados. No diagrama boxplot, 50 % dos dados estão no retângulo.

Assim  pode-se  observar  que  na  maior  parte  do  tempo  durante  o  ano  as  variações

temporais instantâneas de radiação solar estão entre 0 % e 150 %. Em algumas horas

principalmente no verão onde a atmosfera se apresenta menos uniforme a variação pode

ser superior a 800 %. 

Figura 01 – Variação temporal instantânea percentual da radiação em KW/m2
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este  trabalho  apresentou  uma  análise  preliminar  da  variação  temporal  e

espacial  dos  dados  solarimétricos  entre  distintas  fontes  considerando  uma  zona  de

controle  no  sul  de  Santa  Catarina.  Os  dados  são  provenientes  das  estações

meteorológicas da rede INMET e do projeto SWERA. A avaliação da variabilidade entre

estações  e  a  variação  temporal  em  uma  zona  de  controle  é  essencial  para  a

previsibilidade  de  curto  e  longo  prazo  da  geração  de  energia  elétrica  de  sistemas

fotovoltaicos. 

A partir do processamento dos dados foram obtidas médias diárias mensais da

radiação solar global horizontal de quatro cidades de uma zona de controle. As médias

diárias  de  radiação  solar,  obtidas  de  diferentes  fontes  de  dados,  apresentaram

discrepâncias  que  são  esperadas  devido  aos  diferentes  instrumentos  utilizados  na

medição e da incerteza associada a própria natureza da radiação solar. 

A  variação  da  radiação  solar  entre  as  cidades  é  esperada  devido  a

variabilidade temporal atmosférica. Em épocas mais quentes a atmosfera é mais instável,

com maior precipitação e formação de nuvens, consequentemente maior a variabilidade e

em épocas com temperaturas mais amenas, menor variabilidade.
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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  análise  da  influência  de  reações  químicas  exotérmicas  e  endotérmicas  sobre   a
propagação de uma onda, principalmente, sobre as variações na pressão e temperatura do sistema gasoso
reativo. 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 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 desse artigo é realizar uma análise nos

gráficos, produzido por meio de um software computacional, que simulam a propagação de

uma onda e ver qual a influência da energia de ativação da reação sobre um sistema

gasoso binário e como a propagação interfere em variáveis como as concentrações de

reagentes e produtos do meio quimicamente ativo, temperatura e pressão.

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).
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          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

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 para atingir

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 METODOLOGIA

Para a resolução dos cálculos que envolvem o problema da onda de detonação

utilizamos o  software  computacional,     MATHEMATICA 10.4,  software  esse que resolve

equações diferenciais para densidade de partículas, momentum linear e energia e permite

a resolução do problema da onda detonação. 

Além  disso foi  realizado um trabalho de revisão bibliográfica de propagação de

ondas de detonação num fluido não viscoso, não difuso, não condutor de calor, mas onde

ocorrem reações químicas.

4  RESULTADOS 

Quando  uma  onda  se  propaga  em  um  meio  quimicamente  reativo  essa  altera

algumas características dos gazes que ali se encontram, tais como, temperatura, pressão,

ISSN 2526-4044      p. 192

https://www.wolfram.com/mathematica/


6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

densidade, e concentração dos reagentes e produtos, separando os gases do meio em

duas porções (SOARES, 1997, p.  111) distintas, uma a frente da onda que se propaga

onde se encontram os gases ainda em estado de repouso e inertes, e a outra porção

imediatamente  atrás  da  onda  composta  pelos  gases  que  já  sofreram  as  alterações

respectivas a onda e agora se encontram em um estado de equilíbrio porém com valores

diferentes do seu estado inicial. 

Para os gráficos a seguir consideramos a energia de ativação das reações zero, o

que implica em uma situação onde toda e qualquer colisão molecular desencadeia reações

químicas, e todos os gráficos estão em função do deslocamento espacial  da onda (Z).

Para analisar a influência da ondas no meio gasoso reativo, são consideradas reações

endotérmicas (Q*r=1) e exotérmicas (Q*r=-1). 

Gráfico 01: Concentração de reagentes nA
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Ao se  propagar,  uma onda  desencadeia  uma série  de  reações  químicas  e  tais

reações tendem ao equilíbrio químico (CONFORTO, p. 35). Dessa forma, há o consumo de

reagentes para a formação de produtos, e conforme a reação se processa e os reagentes

são consumidos, a concentração nA desses reagentes tende a diminuir como mostra no

gráfico acima.

Gráfico 02: Concentração de produtos nB
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Como supracitado, em uma reação química há o consumo de reagentes para a

formação de produtos, e isso é retratado no gráfico acima que mostra que conforme a

onda se propaga  e a reação se processa,  a concentração nB  de reagentes aumenta.

Nota-se que para a reação endotérmica este efeito é maior.

Gráfico 03: Temperatura T
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No  gráfico  3  fica  evidenciada  as  diferenças  já  apresentadas  entre  reações

exotérmicas  e  endotérmicas,  com  significativas  diferenças  de  temperatura.  Essa

temperatura influi diretamente na velocidade com que a onda irá se deslocar, sendo que

quanto maior for a temperatura, maior será a velocidade da onda. Isto se dá pelo fato de

que a temperatura é que uma fonte de energia utilizada pela onda para se auto alimentar,

de  forma  que  as  reações  que  são  o  meio  para  a  propagação  da  onda  continuem
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ocorrendo. CARVALHO  (Carvalhio, 2016, p.7)  mostrou que a temperatura aumenta para

uma reação química exotérmica e diminui para uma reação endotérmica e que a extensão

da zona de reação diminui quando o calor da reação aumenta.

Gráfico 04: pressão p
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Quando é iniciada a propagação há um pico de pressão devido a grande quantidade

de energia liberada por esse evento  (SOARES, 1997, p.118), a partir desse momento a

pressão tende a cair a medida que essa energia vai se dissipando ou sendo consumida.  O

gráfico 04 mostra o decaimento da pressão e evidencia a diferença nesses valores de

decaimento, onde o decaimento da pressão com reações endotérmicas é menor do que

com reações exotérmicas. Este comportamento acontece pois as reações endotérmicas

consomem  energia,  fazendo  com  que  os  valores  de  pressão  diminuam  mais

acentuadamente do que nas reações exotérmicas.

Os resultados acima também foram obtidos por CONFORTO et al (Conforto et al, p.

8)  em  um  trabalho  no  qual  eles  analisaram  uma  explosão  em  uma  mistura  gasosa

metaestável e com reações químicas.

5  CONCLUSÃO

 A  propagação  da  onda  influencia  na  pressão,  temperatura,  concentração  de

produtos e reagentes presentes no ambiente quimicamente ativo. Com a passagem da

onda, desencadeia-se uma série de reações químicas fazendo com que ocorra o consumo

de reagentes para a formação de produtos e provoca alterações na pressão e temperatura

da mistura. Tais comportamentos são vastamente discutidos na literatura científica e aqui
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são  demonstrados  por  meio  das  simulações  matemáticas  e  computacionais  aqui

realizadas. 

 Os resultados encontrados nas misturas gasosas analisadas desconsideram os

coeficientes de transporte como viscosidade, condutividade e difusão. Porém é sabido que

tais coeficientes exercem forte influência sobre a propagação  da onda. 

             A análise das contribuições dos coeficientes de transporte sobre a propagação da

onda de detonação tornam o trabalho computacional mais trabalhoso, porém podem levar

a resultados mais realísticos deste tipo de fenômeno e constituem importante campo de

pesquisa na área de ondas de detonação.
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Resumo: A constante disseminação da utilização dos dispositivos móveis na sociedade vem aumentando
cada vez mais o potencial para que este seja utilizado em prol da educação.  Neste sentido, tendo em vista
a dificuldade que grande parte dos estudantes possuem em redigir textos na Língua Portuguesa e usar
adequadamente as regras de gramática, esta proposta aborda a utilização do aplicativo “Acentuando” como
ferramenta  para  prática  das  regras  de  acentuação  na  disciplina  de  Língua  Portuguesa.  O  aplicativo
“Acentuando” foi desenvolvido pela Instituição de Ensino Estácio de Sá e apresenta exercícios relacionados
ao uso de acentos:  agudo,  circunflexo e grave,  além de um espaço que apresenta o desempenho do
usuário na realização dos exercícios, e outro que exibe uma lista de questões voltadas a concursos. Quanto
a sua metodologia, esta pesquisa pode ser classificada como aplicada, qualitativa e exploratória, pois fez
uso  de  um levantamento  bibliográfico  para  sua  realização.  A pesquisa  bibliográfica  foi  feita  a  fim  de
identificar práticas já realizadas relacionadas à utilização de aplicativos no ensino de Língua Portuguesa.
Por meio desta, identificou-se uma carência de estudos que contemplassem o tema em questão. Assim,
para a utilização do aplicativo “Acentuando” em sala de aula é proposta a realização da aula em duas
etapas: expositiva e prática. A expositiva abordaria os conteúdos teóricos relacionados à acentuação na
Língua Portuguesa, e a parte prática consistiria na utilização do aplicativo “Acentuando” para prática dos
conteúdos  anteriormente  abordados,  sendo  empregado  em  conjunto  com  um  ambiente  virtual  de
aprendizagem que disponibilizaria materiais de apoio para a prática dos alunos. Dessa forma, por meio da
utilização de dispositivos móveis, busca-se proporcionar ao aluno a apropriação dos conteúdos abordados
em sala de aula, utilizando a tecnologia para aproximar o contexto do aluno ao contexto escolar. 

Palavras-Chave:  Aplicativos.  Língua  Portuguesa.  Dispositivos  Móveis.  Integração  de  Tecnologia  na
Educação. 

1 INTRODUÇÃO

Em uma realidade onde a tecnologia se encontra aplicada em diversas áreas, é

possível que sejam realizadas indagações a respeito da intensidade com que estudantes

usufruem destas ferramentas e estabelecer uma reflexão relacionada a influência desta

utilização como auxiliar em seus estudos.

O  ensino  e  aprendizagem  formais  já  não  estão  mais  diretamente  ligados  à

atividades dentro da sala de aula (Silva, 2008), o aluno já conta com outras alternativas

que estimulem o conhecimento, o que pode modificar um pouco o papel do professor, que

por sua vez, passa a ser um mediador em sala de aula, aonde o personagem principal é o

aluno, que traz diversas informações enriquecendo os conteúdos. 

Com esta  troca  de  conhecimento,  potencializada  com o  advento  dos  aparatos

tecnológicos, o ato de aprender vem tornando-se passível de exercido em qualquer hora e

lugar. Assim o aluno pode se dedicar a diversas disciplinas como a Língua Portuguesa
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que possui grande relevância e peso em provas como o Exame Nacional do Ensino Médio

(ENEM), vestibulares e concursos públicos. 

Neste sentido, o aplicativo “Acentuando”, desenvolvido pela a Instituição de Ensino

Estácio, busca incentivar o estudo e intensificar o interesse pela a Língua Portuguesa,

apresentando aos usuários de forma lúdica, as regras e normas dos acentos gráficos

presentes na disciplina por meio de questões objetivas, visando assim o aperfeiçoamento

através  da  prática  de  exercícios,  os  quais  podem  ser  realizados  qualquer  local,

independente de conexão com a internet. 

2 METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma proposta de aplicação, e caracteriza-se como

pesquisa  aplicada,  que  segundo  Fortes  (2004),  busca  a  concepção  de  saberes  para

aplicações na prática, direcionados a solucionar problemas em específico, envolvendo

problemáticas de uma realidade específica. Quanto à sua abordagem, este trabalho pode

ser caracterizado como pesquisa qualitativa que segundo os autores Gerhardt e Silveira

(2009) busca a compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais.

A pesquisa também pode ser enquadrada em caráter exploratório pela sua forma

de elaboração a partir de uma análise e levantamento bibliográfico em bases de dados

com conteúdo que contempla o assunto.

No decorrer da realização da pesquisa bibliográfica foi possível observar uma certa

carência  de  outros  estudos  que  pudessem contemplar  completamente  o  assunto  em

questão, sendo perceptível determinada escassez relacionada a temática. 

Para  o  levantamento  bibliográfico,  foram  realizadas  pesquisas  nas  revistas

científicas Renote e Informática na Educação: Teoria e Prática, além de pesquisas em

bases de dados. Os resultados encontrados foram pouco satisfatórios, uma vez que o

mapeamento  resultou  em poucos  artigos  relacionados ao uso  de aplicativos  voltados

especificamente ao Ensino de Língua Portuguesa.

3 A UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS NA EDUCAÇÃO 

Com a disseminação da tecnologia na sociedade, tornou-se crescente o interesse

em  integrá-la  também  na  educação.  A tecnologia  pode  ser  considerada  uma  ótima

ferramenta por mediar a aprendizagem do aluno, incentivando a pesquisa, transformando
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a informação em conhecimento e tornando o aprendizado mais motivador e dinâmico

(OLIVEIRA, 2015). 

Neste contexto, a utilização de dispositivos móveis torna-se uma grande aliada no

ensino e aprendizagem, pois de acordo com dados do Centro Regional de Estudos para o

Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) do ano de 2015 da pesquisa TIC

Educação, cerca de 65% dos estudantes utilizam a internet mais de uma vez por dia e

73% utilizam o celular para acessar à internet. Assim, uma vez que a tecnologia e suas

ferramentas já estão presentes no cotidiano do aluno, estas podem ser utilizadas em prol

do seu aprendizado, promovendo o esclarecimento de dúvidas e instigando o aluno a

busca por informações, incentivando o aprendizado autônomo. De acordo com dados do

Ministério da Educação e Cultura (2016) publicados pelo Portal Brasil: Educação, dos 6,1

milhões de estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em

2016, cerca de 290 mil redações foram anuladas ou receberam zero por diversos motivos

como:  parte  desconectada,  texto  insuficiente,  e  por  não  atendimento  ao  tipo  textual

solicitado. Essas dificuldades encontradas pelos alunos são em parte atribuídas à falta do

hábito  de  leitura  e  a  frequente  utilização da escrita  informal.  Neste  sentido,  segundo

Ribeiro, Martins e Salum (2015) a maioria dos estudantes ingressam no ensino médio

com dificuldades na produção textual, com erros de concordância, acentuação, gramática

e coesão, algo que dificulta a interpretação de textos. À vista disso, medidas precisam ser

tomadas para que os alunos possam desenvolver sua escrita, compreensão e oratória,

visto  a  importância  desta  em sua  formação  como cidadão  e  profissional.  Ciente  das

dificuldades  encontradas  pelos  alunos  na  Língua  Portuguesa,  principalmente  em

Gramática,  esta  proposta  de  aplicação  aborda  o  uso  do  aplicativo  Acentuando  como

ferramenta para prática dos assuntos abordados em aula, proporcionando a prática de

forma mais interativa e instigante.
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4 PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO: ACENTUANDO 

Por meio deste artigo, sugerimos a integração de recursos tecnológicos em uma

aula de Língua Portuguesa, a fim de propor a prática dos conteúdos abordados em sala

de  aula,  auxiliando  na  compreensão  destes  conteúdos  e  posteriormente,  no  seu

aprendizado. 

Para  cumprir  o  objetivo,  propõe-se  a  utilização  do  aplicativo  “Acentuando”  em

conjunto com um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) denominado IntecEdu, a fim de

criar um contexto para a utilização da tecnologia em sala de aula. 

O  IntecEdu  é  uma  versão  do  AVA Moodle  disponibilizado  gratuitamente  pelo

Laboratório de Experimentação Remota – RexLab e utilizado nas ações de integração de

tecnologia  na  educação  desenvolvidas  em diversas  Escolas  de  Educação  Básica  da

microrregião de Araranguá- Santa Catarina, onde o RExLab atua. 

Já o aplicativo “Acentuando”, foi desenvolvido pela Instituição de Ensino Estácio e

disponibiliza de forma gratuita um espaço com diversos exercícios relacionados ao uso de

acentos.

Este  aplicativo  é  formado  por  seis  menus  que  abordam  temas  diferentes  de

acentuação: acento agudo, acento circunflexo, acento grave, além de um espaço para

àqueles que visam concursos (vide figura 1). Ao fim, uma sessão mostra o desempenho

do usuário na realização dos exercícios de cada categoria.
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             Figura 1: tela inicial do aplicativo

Os  menus  do  aplicativo  são  compostos  por  listas  de  exercícios  (figura  2)

relacionados a cada assunto, onde após selecionada a opção e corrigida a resposta, é

apresentado na tela uma breve descrição da utilização daquele tipo de acento naquela

frase dada como exemplo (vide figura 3). 
                                         

                                 Figura 2: Questão sobre acento agudo                     Figura 3: explanação da resposta
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Para utilização do aplicativo em sala de aula, propomos primeiramente a criação de

um curso no AVA IntecEdu para que o docente disponibilize o material  relacionado ao

conteúdo que será abordado em sala de aula para que este espaço sirva de suporte à

prática do aluno. 

Após a criação do curso e disponibilização do material de apoio, a aula de Língua

Portuguesa poderá realizada em dois momentos: expositiva e prática. Na parte expositiva,

o conteúdo relacionado a acentuação é apresentado aos alunos, que posteriormente, são

convidados  a  acessarem  o  aplicativo  “Acentuando”  a  partir  de  um  dispositivo  móvel

próprio  ou de tablets  fornecidos para essa aplicação,  a  fim de colocar  em prática os

conteúdos abordados anteriormente. 

Assim,  dessa  forma  é  criado  um  contexto  de  ensino  para  que  os  recursos

tecnológicos sejam inseridos adequadamente  em sala  de  aula,  a  fim de aproximar  o

contexto da escola ao contexto em que o aluno está inserido, proporcionando ao discente

a prática dos conteúdos abordados, auxiliando assim no seu aprendizado. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio da realização deste estudo foi possível perceber a importância de abordar

disciplinas de uma maneira lúdica incluindo as ferramentas tecnológicas nos métodos de

ensino,  como complementos eficazes  que  podem ser  ótimos aliados  no  processo  de

ensino-aprendizagem.

As  tecnologias  já  atuam  como  auxiliares  para  potencializar  a  troca  de

conhecimentos  nos  meios  estudantis  e  por  este  motivo  podem  ser  utilizadas  como

complementares. 

Partindo deste pressuposto é importante estabelecermos um entendimento de que

o ensino já não está arraigado exclusivamente a sala de aula, e neste contexto perceber

que o  ato  de  realizar  a  prática  dos conteúdos  abordados  através  do  aplicativo  pode

auxiliar  o  estudante  a  fixar  os  assuntos  tratados  de  uma  maneira  mais  satisfatória,

transformando o ato de aprender e praticar em algo aprazível.
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Resumo: O preparo do solo é realizado com implementos de discos, como a grade aradora,  devido a sua
facilidade de confecção e melhor adaptação às variadas condições de solos. Na escolha de um sistema de
preparo do solo devem ser considerados os fatores relacionados à conservação e inclinação do solo,
sendo este último o objeto de estudo deste artigo com a aplicação da matemática. O objetivo da pesquisa
é  utilizar as operações/conceitos da matemática para medir as curvas de nível de terrenos em desníveis e
calcular o volume do solo removido pelas calotas esféricas da grade aradora. Os resultados deste estudo
indicam os procedimentos para medir as curvas de nível: apoiar o equipamento pé de galinha no local de
início da curva de nível, de modo que fique posicionado na horizontal; proceder o cálculo do volume de
calotas esféricas para saber quanto cada arado remove de solo tomando como referência o formato dos
arados, semelhantes ao de uma calota esférica. Com base no estudo, pretende-se evitar a erosão, visto
que o solo de plantações em desnível sofre com a mesma e assim perde sua fertilidade. Percebeu que a
aplicação dos conceitos matemáticos neste projeto os alunos puderam verificar a importância e a facilidade
de compreender a matemática utilizada durante as aulas.

Palavras-chave: Calotas esféricas. Curvas de nível. Pé de galinha. Volume de calotas esféricas.

1 INTRODUÇÃO

No  sistema  de  plantio  convencional  (SPC),  a  operação  de  preparo  do  solo  é

realizada para  propiciar  condições satisfatórias  para  a  semeadura,  a  germinação das

sementes,  a emergência das plântulas,  o desenvolvimento e a produção das plantas,

eliminar  as  plantas  daninhas,  controlar  a  erosão  e  descompactar  o  solo.  Para

desempenhar  essas  funções,  o  mercado  disponibiliza  diversas  marcas  e  modelos  de

equipamentos agrícolas, que preparam o solo numa só ou em várias operações (SILVA,

2015). 

Convencionalmente,  o  preparo  do  solo  para  algumas culturas  é  realizado  com

implementos de discos, como a grade aradora. Na escolha de um sistema de preparo do

solo para certas culturas devem ser considerados os fatores relacionados à conservação

do  solo  e  da  água  e  à  economia  de  combustível  e  de  tempo.  Ainda,  para  evitar  a

compactação  do  solo,  deve-se  anualmente  variar  a  profundidade  de  operação  do

equipamento no solo (SILVA, 2015).
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A grade de disco é o implemento de preparo de solo mais usado no Brasil, devido a

sua facilidade de confecção e melhor adaptação às variadas condições de solos.  Foi

construído  para  ser  usado  em  solos  secos,  duros,  pegajosos,  com raízes  e  pedras.

Apesar do movimento giratório dos discos, que corta o solo e a vegetação, esse tipo de

arado requer peso para penetrar no solo (SILVA, 2015).

Em  geral,  os  arados  de  discos  são  providos  de  um  a  seis  discos,  lisos  ou

recortados, fixos ou reversíveis, cujo diâmetro varia de 45 a 80 cm. Os arados podem

preparar o solo na profundidade de 5 a 40 cm, apresentando largura de corte por disco de

15 a 40 cm (SILVA, 2015).

A quantidade de discos depende da potência do motor do trator para trazer um

bom rendimento na aração do solo, conforme descreve o Quadro 1.

Quadro 1: Potência no motor/número de discos e área trabalhada

Potência  no  motor  do

trator (CV)

Número  de  discos  do

arado

Área trabalhada (ha/h)

40 – 55 2 - 3 0,28 – 0,42

55 - 70 3 - 4 0,42 – 0,56

70 - 85 5 0,7
Fonte: Barradas, Leandro Pereira, 2011.

Em um terreno em desnível deve-se usar a curva de nível que se caracteriza como

uma linha imaginária em uma carta topográfica, que une todos os pontos de igual altitude

de  uma  região  representada.  É  chamada  de  "curva",  pois,  normalmente  a  linha  que

resulta  do estudo das altitudes de um terreno são manifestadas por  curvas  (TORES,

2015).

Além do removimento do solo precisa-se marcar as linhas das curvas de nível em

solos em desnível.  Estas linhas de nível  confeccionam os mapas topográficos,  pois a

partir da observação o técnico pode interpretar suas informações através de uma visão

tridimensional  do relevo.  Uma curva de nível  refere-se a curvas altimétricas ou linhas

isoípsas  (ligam  pontos  de  mesma  altitude).  Essa  é  a  mais  eficiente  maneira  de

representar as irregularidades de um relevo (TORES, 2015).

Este trabalho foi desenvolvido com os alunos da primeira série do segundo grau do

Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Sombrio e tendo como objetivo  utilizar

as  operações  e  os  conceitos  da  matemática  na construção  do  pé  de  galinha  e  na

utilização dos cálculos dos volumes das calotas esféricas para o revolvimento do solo.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para poder medir as curvas de nível foi necessário que os alunos construíssem o

pé  de  galinha  utilizando  3  barras  de  madeira,  com  2  metros  de  comprimento  e  2

centímetros de espessura e 2,5 centímetros de largura. Utilizou-se 2 pregos longos o

suficiente para pregar duas das barras e deixar uma ponta, um prumo, que pode ser

substituído por um objeto que possa exercer a mesma função e um fio ou barbante com

comprimento um pouco maior que 2 metros.

Para a montagem colocou-se as duas barras no chão e foram juntados nas pontas

com um prego, fazendo um triângulo. O prego ficou com a ponta saliente para, mais tarde,

pendurar a corda. Em seguida foi pregada a terceira barra de madeira exatamente no

meio do triângulo, formando um A. Para encontrar o meio do triângulo, foi pendurada uma

corda no prego que juntou as duas barras, no topo do triângulo, e esticado ao longo de

uma das barras, até ao chão. Marcado o comprimento total e dobrada a corda em dois,

marca-se novamente o meio da barra. Repete-se o mesmo para a outra barra. Depois

prega-se a terceira barra no local marcado nas duas barras que fazem o triângulo. Assim

fica um espaço de aproximadamente 2 metros entre as duas barras, na base do triângulo.

E então é amarrado o prumo ao fio, prendido o prego a outra extremidade do fio, no topo

do triângulo, para que este fique pendurado no meio do pé de galinha, até 2 cm abaixo

doa barra transversal. Para marcar o prumo enche-se uma garrafa com água, areia ou

terra e, posteriormente, tampa-se a mesma.

O pé de galinha serve para preparar os terrenos inclinados formando curvas de

nível para evitar que as águas das chuvas caiam sobre a terra, levando a camada da

superfície de húmus, deixando-a cada vez mais “fraca” e menos fértil.  Parar medir as

curvas de nível  basta apoiar as pernas do pé de galinha no local de modo que fique

posicionado na linha horizontal.

Com uma estaca marca-se os lugares em que estão apoiados cada um dos pés do

aparelho e, depois, gira-se sobre um de seus pés para marcar o lugar em que se apoiou o

pé que mudou de lugar. Continua-se, assim, rodando o pé-de-galinha, até o local em que

deva ser terminada a marcação da curva de nível. É possível verificar então que está

traçada uma linha horizontal,  acompanhando o perfil  do  terreno.  As declividades são

medidas  com  o  pé  de  galinha  em  solo  arenoso,  argiloso  e  muito  argiloso,  com

espaçamento horizontal em metros, conforme descritas na Tabela 1.
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A declividade (D%) descrita na Tabela 1 foi determinada onde a distância vertical

DV é a distância entre o ponto mais baixo do pé de galinha e a superfície do solo. A

distância DH é a distância entre os pés do pé de galinha. Para obter os dados calculados

nessa tabela utilizou-se os conceitos matemáticos relacionados à regra de 3 simples que

gerou o modelo matemático:

D% = DV/DHx100

Eq 1

Figura 1: Discos de um arado.

Fonte: Leônidas Generoso, 2015.

Considerando uma esfera de raio igual a r e com centro O (0,0,0), C em algum lugar do

eixo z dentro da esfera e E um ponto pertencente à superfície da esfera e de mesma cota

de C, constrói-se o triângulo nos vértices C, E e O. Considerando-se o segmento como h

e o segmento como y, logo h e y são, respectivamente, a altura e a base do triângulo

CEO. Conforme mostra a Figura 3:

Figura 3: Esfera em estudo

 

Fonte: Os Autores, 2015.
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Pelo teorema de Pitágoras, tem-se:

(1)

Fazendo vários cortes na esfera obtêm-se o volume do cilindro, que é:

, neste caso y = r

(2)

Somando todos  os  cilindros,  ou  seja,  as  infinitas  fatias  tem-se  a  calota  esférica  nos

limites. Então o seu volume será definido:

(3)

Integrando na variável x:

Aplicando os limites têm-se:

Eq 2

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados apresentados na Tabela 1 são resultados decorrentes de uma pesquisas

bibliográficas citadas pelos autores BERTONI, J e LOMBARDI NETO onde descreve as

declividades  (D%)  calculadas  por  meio  da  Equação  1  com  conceitos  matemáticos

relacionados à regra de 3 simples que gerou o modelo matemático. Por meio da Equação

1 pode-se observar que, quando a declividade é igual à  1% em solos arenosos, deve-se

manter uma distância de 37,75 metros entre as curvas de nível. No solo Argiloso deve-se

manter uma distância de 43,10 metros e em solos muito argilosos deve-se manter uma

distância de 54,75 metros. Pode-se também observar, conforme descreve a Tabela 1, que

em 20% de  declividade  nos  solos  arenosos  deve-se  manter  uma distância  de  10,70

metros entre as curvas de nível. No solo Argiloso deve-se manter uma distância de 12,25

metros e em solos muito argilosos deve-se manter uma distância de 15,55 metros.
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Tabela 1. Espaçamento horizontal entre curvas de nível, em função da declividade e da textura do solo.

Fonte: Adaptado de BERTONI, J.; LOMBARDI NETO, F. Conservação do solo. 

O estudo feito na plantação de verduras na propriedade de Leônidas Generoso situado no

município de Santa Rosa do Sul –SC, mostrou que o cálculo do volume das calotas é

importante para se ter uma boa aração. As calotas para remover o solo arenoso devem

ter um raio igual a 31 cm e uma altura de 8 cm para a plantação de várias espécies de

verduras.  Então  se  utilizou  o  modelo  matemático  apresentado  na  Equação  2  para

verificar a quantidade que cada calota esférica remove o solo, conforme demonstrado na

Equação 2 o volume será de: 
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O  volume  varia  conforme  a  necessidade  da  cultura,  porque  há  espécies  de

vegetais que possuem raízes profundas e outras superficiais. Portanto, há necessidade

de se conhecer e calcular o volume dos discos, conforme o modelo apresentado. 

4 CONCLUSÃO

 Com utilização da matemática os alunos perceberam que a qualidade do plantio

depende da qualidade da aração, as calotas devem possuir o mesmo raio e altura, isto é,

o mesmo volume para poder arar. As calotas para remover o solo arenoso devem ter um

raio igual a 31 cm e uma altura de 8 cm para se ter uma boa produção de algumas

espécies de verduras. Para calcular a quantidade de revolvimento do solo de cada calota

esférica utilizou-se do modelo matemático apresentado na Equação 2 que teve uma boa

aproximação do real. 

Os alunos concluíram que na aplicação dos conceitos matemáticos neste projeto

puderam  verificar  a  importância  da  matemática  e  como  também  torna  fácil  de

compreender a matemática escolástica que é tão difícil aos alunos de visualizar onde

estes conteúdos estão inseridos no nosso dia a dia.
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Resumo: Muitos retardantes de chama para materiais poliméricos foram desenvolvidos nos últimos anos.
Uma categoria de materiais retardantes de chama são os hidróxidos duplos lamelares (HDL), composto por
um cátion de carga 2+ e outro de 3+. Sua estrutura inorgânica polar dificulta a sua interação com o material
polimérico de característica apolar. Uma das formas de superar esse problema é a intercalação de íons
híbridos orgânico-inorgânico, como o dodecilsulfato de sódio (SDS) e o dodecilbenzenosulfonato (DBS).
Nesse contexto, o presente trabalho visa modificar quimicamente o HDL(Zn-Al) com SDS e DBS e analisar
seu comportamento térmico. Os compósitos foram preparados pela aditivação do poliestireno (PS) com
HDL(Zn-Al), quimicamente modificado com SDS e DBS. A síntese dos HDLs será feita pelo método de
coprecipitação e inseridos no PS, via solubilização em clorofórmio. Os compostos foram caracterizados por
espectroscopia  de  infravermelho  (FTIR).  As  propriedades  térmicas  foram  analisadas  por  análise
termogravimétrica (TGA). Os resultados mostraram que os compósitos PS-HDL(ZnAl-SDS) apresentaram
os melhores efeitos térmicos quando analisados por TGA.

Palavras-Chave: poliestireno; estabilidade térmica; hidróxido duplo lamelar; híbridos orgânico-inorgânico.

1 INTRODUÇÃO

O  poliestireno  (PS)  possui  uma  fórmula  molecular  (C8H8)X sendo  um

termoplástico duro, amorfo, brilhante e incolor, que é formado pela adição sucessiva de

monômeros do estireno (também chamado de vinil  benzeno) a partir de polimerização

(MANO,  1999).  Por  ser  um material  de  fácil  acessibilidade,  possui  uma alta  taxa  de

consumo e produção, o que se deve as suas propriedades, as quais possibilitam seu uso

na fabricação de produtos descartáveis, na construção civil e indústrias automotivas ou

produtos que necessitem de alta transparência (CANEVAROLO Jr., 2002). 

O PS é altamente inflamável, sendo um grande emissor de fumaça. Quando

exposto  a  uma  fonte  de  calor  sob  temperaturas  maiores  que  90°C  ocorre  um

amolecimento  e  sob temperaturas  superiores  a  150°C sofre  sua degradação térmica,

formando  gases  inflamáveis  (ALMEIDA,  2015).  A  combustão  do  poliestireno  produz

toxinas que apresentam riscos à saúde dos seres vivos (MANO, 1999). Assim, nos dias

de  hoje  é  crescente  a  quantidade  de  estudos  envolvendo  a  utilização  de  cargas  ou

aditivos  para  os  materiais  poliméricos  (DOMINGUINI  et.al,  2015),  empregando-se  a

modificação química, em especial  no poliestireno, a fim de aumentar sua estabilidade
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térmica. Essa técnica possui vantagens, pois ao empregar o retardante nas moléculas do

produto  não  há  como  este  ser  eliminado  das  mesmas.  O  emprego  destes  no

processamento dos polímeros possui a possibilidade de buscar-se novos compostos para

incorporá-los a moléculas.

Um dos agentes retardantes de chamas empregados em polímeros são os

compostos de hidróxidos duplos lamelares (HDL). Os HDL’s possuem fórmula geral do

tipo  [M2+
(1-x)M3+

x (OH)2](An-)x/n.zH2O],  onde  M2+ representa  um  cátion  bivalente,  M3+

representa um cátion trivalente, Am– representa um ânion e n representa o número de

moléculas de água. Estes podem ser representados pela estrutura da brucita (Mg(OH)2),

devido à semelhança. 

Por  possuírem estruturas cristalinas lamelares e facilidade de realização da

troca  iônica,  os  HDL’s  tornam-se  agentes  promissores  na  obtenção  de  compósitos

poliméricos  resistentes  à  queima.  Essas  características  dos  HDL’s  simplificam  as

interações de sua estrutura inorgânica com o polímero e assim, admitem decomposição

térmica quando resignados ao aquecimento. Os HDL’s se decompõem em forma de vapor

de  água  e  óxidos  metálicos  quando  calcinados  sofrendo  uma  reação  endotérmica

(BOTAN et.al, 2015).

Com  o  objetivo  de  retardar  a  combustão  do  PS,  três  fatores  atuam  em

sinergismo nesse procedimento, sendo eles: absorção de calor pela reação endotérmica,

liberação  de  água em forma de vapor  que dilui  a  concentração de  oxigênio  do ar  e

formação de uma camada de óxidos que atuam como barreira térmica e química do calor

e do oxigênio gasoso com a matriz polimérica, respectivamente. Através deste protetor

térmico formado é possível ter um tempo de ignição maior, possibilitando o resgate de

pessoas  expostas  na  maioria  das  vezes  e  ao  risco  de  combustão,  diminuindo  a

velocidade de propagação das chamas. Para melhorar o acoplamento da matriz orgânica

com o aditivo inorgânico, sabendo que a matriz orgânica apresenta baixo acoplamento

com a matriz polimérica, são feitas reposições de íon hidroxila (OH–) por um íon com

terminações hidrofóbicas, para atuarem como agentes surfactantes. 

O  dodecilsulfato  de  sódio  (SDS-Na)  e  o  dodecilbenzenosulfonato  de  sódio

(DBS-Na) são compostos que se adéquam a tais características. Através da troca iônica,

íons de hidroxilas presentes na estrutura do HDL podem ser substituídos por íons SDS ou

DBS, pois a longa calda orgânica apolar e a extremidade iônica presente nos compostos

facilitam  a  interação  entre  o  polímero  e  o  HDL,  gerando  uma  diminuição  na  tensão

superficial e otimizando a compatibilidade entre a matriz polimérica e o agente (DING;

QU, 2005). Desse modo, modifica-se a estrutura do HDL, facilitando o seu acoplamento
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com a matriz polimérica. Vários fatores influenciam a estrutura intercalada do HDL na

matriz polimérica e, por consequência, as características do processo de combustão do

polímero (FELIX, 2010). 

Neste trabalho, o HDL foi sintetizado contendo SDS e DBS e adicionado em PS

via  solubilização  em  clorofórmio  e  mistura  mecânica  dos  componentes.  Os  HDL’s

utilizados foram do tipo ZnAl, com e sem ânions de SDS e DBS intercalados nas suas

lamelas.  Isso  posto,  foi  avaliada  a  estabilidade  térmica  dos  compósitos  do  tipo

PS/HDL(ZnAl),  PS/HDL(ZnAl-SDS)  e  PS/HDL(ZnAl-DBS),  comparados  com  do

poliestireno puro.

2 METODOLOGIA

Para  a  preparação  dos  HDL’s  quimicamente  modificados,  usou-se  como

reagentes  o  dodecilsulfato  de  sódio  [C12H25NaO4S]  (Sigma,  99%  de  pureza),

dodecilbenzeno sulfonato de sódio, [C18H29NaO3S] (Sigma, 99% de pureza),  nitrato de

zinco hexa-hidratado [Zn(NO3)2.6H2O] (Vetec, 98% de pureza), nitrato de alumínio nona-

hidratado [Al(NO3)3.9H2O] (Vetec,  98% de pureza),  hidróxido de sódio (NaOH) (Vetec,

99,6% de pureza).  O PS utilizado para obtenção dos compósitos foi  o GPPS 535 da

marca Videolar. Como solubilizante da resina polimérica utilizou-se clorofórmio (Alphatec,

99,8% de pureza).

2.1 Síntese dos HDL(ZnAl), HDL(ZnAl-SDS) e HDL(ZnAl-DBS)

Os  HDL’s  foram  sintetizados  pelo  método  de  coprecipitação.  Adicionou-se

lentamente uma solução de nitrato de zinco, 0,066 mol/L, de nitrato de alumínio, 0,033

mol/L e, simultaneamente, a solução básica de NaOH, 1,2 mol/L em um reator de vidro

contendo  uma  solução  aquosa  de  SDS-Na,  0,033  mol/L.  Em  todo  tempo  o  pH  foi

monitorado e mantido com valor igual  a 10 no meio reacional.  Durante seis horas os

reagentes mantiveram-se em agitação para a precipitação e o crescimento dos cristais do

HDL(ZnAl) modificado com SDS.

Para evitar o aparecimento de contaminantes no momento da caracterização

do material, a suspensão foi repetidamente lavada com água deionizada até a remoção

dos reagentes em excesso. Obteve-se um sólido que foi seco em estufa com temperatura

controlada de 60 °C e macerado após a secagem.
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A obtenção  do  HDL(ZnAl-DBS)  foi  realizada  de  forma  semelhante,  com  a

substituição do SDS-Na pelo DBS-Na.

2.2 Caracterização dos HDL(ZnAl), HDL(ZnAl-SDS) e HDL(ZnAl-DBS)

Para  comprovação  do  aparecimento  de  grupos  próprios  dos  compostos

intercalados no HDL(ZnAl), foi aplicada a técnica de espectroscopia de infravermelho com

transformada de Fourier (FTIR) (Shimadzu, IR Prestige21), com avaliação do número de

onda na região de 4000 a 145 cm-1, utilizando pastilhas de KBr.

2.3 Produção dos compósitos PS/HDL(ZnAl), PS/HDL(ZnAl-SDS) e PS/HDL(ZnAl-DBS)

Para produzir os corpos de forma, utilizaram-se as quantidades de HDL(ZnAl),

HDL(ZnAl-SDS)  e  HDL(ZnAl-DBS)  na  proporção  de 3:7  em  relação  ao  PS.  O  PS

acompanhado  do  respectivo  aditivo  foi  solubilizado  em  clorofórmio,  nas  proporções

mássicas  descritas  anteriormente,  com  o  auxílio  de  um  agitador  magnético  com

aquecimento  (SL  91  Solab),  em  banho  ultratermostato  (Nova  Ética,  521-5D),  até  a

obtenção de uma solução homogênea.

Em seguida, os corpos de prova repousaram durante três dias em placas de

Petri  para  a  secagem.  Logo  após  foi  feito  o  recorte  em  tiras  de  cada  amostra,

identificando-as com os seus respectivos aditivos.

2.4 Caracterização dos compósitos PS/HDL(ZnAl), PS/HDL(ZnAl-SDS) e PS/HDL(ZnAl-

DBS)

Foi  reconhecida a aditivação do PS com os HDLs quimicamente modificados

através das análises de FTIR (Shimadzu, IR Prestige-21) com apreciação de número de

onda na região de 4.000 a 500 cm–1. Através dos espectros adquiridos foram comparadas

as  bandas  dos  HDL’s  modificados,  do  PS  e  dos  compósitos  de  PS/HDL(ZnAl),

PS/HDL(ZnAl-SDS) e PS/HDL(ZnAl-DBS).

Para avaliar a estabilidade térmica dos compósitos em relação ao PS puro, foi

empregada  a  técnica  de  TGA (Shimadzu  TGA-50).  Com intenção  de  caracterizar  as

modificações mássicas das amostras, através do aumento controlado da temperatura, os

ensaios partiram de aproximadamente 30 °C até 900 °C, com taxa de aquecimento de 10

°C·min–1 e em atmosfera inerte de nitrogênio de alta pureza de 50 mL·min–1.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Caracterização dos HDL(ZnAl), HDL(ZnAl-SDS) e HDL(ZnAl-DBS)

A Figura  1 indica  os  espectros  de  FTIR  obtidos  para  os  compostos  de

HDL(ZnAl), HDL(ZnAl-SDS) e HDL(ZnAl-DBS). 

Figura 1 – Espectro de infravermelho (FTIR) do HDL, HDL-SDS e HDL-DBS.

Fonte: Autores

É notória uma banda intensa e ampla na região de 3500 cm-1, caracterizando o

grupo hidroxila, que se encontra no HDL. As bandas entre 3000 e 2800 cm -1, caracteriza o

estiramento da ligação carbono-hidrogênio (C-H), as quais se fazem presentes no cátion

SDS e nos compostos  de HDL(ZnAl-SDS) e HDL(ZnAl-DBS).  A banda em 1623 cm-1

caracteriza a presença de água. A presença da banda em 1370 cm-1 é um indicativo da

presença do íon carbonato (CO3
2-). A formação de íons carbonatos se deve a reação não

ter  sido  feito  em atmosfera  inerte.  A reação  com dióxido  de  carbono presente  no ar

alterou, de forma leve, a composição do HDL. Em 1240 cm -1 percebe-se a presença de

SO4, caracterizando que ocorreu a sulfonação da estrutura do HDL(ZnAl-DBS). As bandas

em 647 cm-1 indicam a ligação entre metal e oxigênio (M-O).

A partir  das  análises  de  FTIR,  os  resultados  revelam  a  formação  de  um

composto híbrido, contendo na estrutura de HDL partes das moléculas de SDS e DBS. Os

espectros  resultantes  do  HDL(ZnAl-DBS)  e  do  HDL(ZnAl-SDS)  apresentam  todas  as

bandas relativas aos modos de vibração da estrutura do HDL puro e das moléculas puras
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de  DBS  e  de  SDS.  Essa  característica  demonstra  que  no  processo  de  síntese

aconteceram  somente  interações  físicas,  resultando  apenas  na  intercalação  das

moléculas de DBS e de SDS nos espaçamentos basais da estrutura do HDL.

3.2 Análise Termogravimétrica (TGA)

A Figura 2 descreve os termogramas para o poliestireno puro (PS) e também

para os compósitos PS/HDL, PS/HDL(ZnAl-DBS) e PS/HDL(ZnAl-SDS), todos com 30%

de aditivo. Os resultados indicam a decomposição térmica do poliestireno puro a partir de

380 °C, finalizando-se aproximadamente 430 °C, sendo a massa residual resultante do

PS em seu procedimento de queima praticamente nula.

Ao  integrar  o  HDL(ZnAl)  puro  ao  PS,  oportuniza  uma  diminuição  da

temperatura de partida da degradação térmica do PS e um aumento da massa residual

após o processo de combustão para aproximadamente 18% em massa. Já a incorporação

de HDL(ZnAl-DBS) e do HDL(ZnAl-SDS) no PS resulta em uma degradação térmica com

maior temperatura e maior massa residual após o processo de queima. A primeira etapa

de perda de massa situa-se na região de menos de 50 a 100 ºC, em razão da perda de

água fisicamente absorvida nas camadas intercaladas. 

Figura 2 – Termogramas para PS puro e compósitos de PS/HDL, PS/HDL(ZNAL-SDS) e PS/HDL(ZNAL-

DBS).

Fonte: Autores
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A taxa de degradação é prolongada para os compostos que possuem o HDL do

que  o  PS  puro.  Este  efeito  está  associado  com  a  dificuldade  proporcionada  pelas

camadas  de  HDL para  a  difusão  de  oxigênio  e  os  produtos  voláteis  no  compósito,

havendo como resultado a diminuição da cinética do processo de combustão.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados das sínteses de compósitos de PS/HDL(ZnAl) e PS/HDL(ZnAl-

DBS) e PS/HDL(ZnAl-SDS) mostraram-se formas eficazes para produção de compósitos

com propriedades térmicas melhoradas em relação ao PS puro.

O  compósito  PS/HDL(ZnAl-SDS)  se  destaca  dentre  os  outros  compósitos

modificados,  pois  foi  onde  se  obteve  um  aumento  de  aproximadamente  50  ºC  na

temperatura de decomposição de 50% do material. Desse modo, a técnica de inserção do

HDL quimicamente modificado na matriz orgânica apresentou resultados satisfatórios em

relação aos demais métodos, especialmente por não necessitar de aquecimento para a

sua realização.
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O nitrogênio (N) é o componente da clorofila, responsável pelo aumento da área foliar da planta, 

aumento da eficiência de intercepção da radiação solar e da taxa fotossintética, consequentemente, da 
produtividade de grãos. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de duas fontes e quatro doses de N 
aplicados em cobertura na extração dos macronutrientes N, P, K e S pelas plantas, produtividade e 

severidade de doenças fúngicas no híbrido de arroz irrigado Titan CL®. O delineamento experimental 
utilizado foi casualizado em blocos, em esquema fatorial 2x4, com três repetições, os tratamentos foram:  
dois fertilizantes nitrogenados (Ureia 44% de N e fertilizante de liberação lenta 29% de N) e quatro doses 0, 

80, 160 e 240 kg ha-1 de N. A aplicação foi realizada em dose única de forma manual e a lanço, quando as 
plantas atingiram o estádio vegetativo V3/V4. Avaliou-se a extração dos macronutrientes N, P, K e S no 
estádio R8 (maturação do grão). As coletas de folhas para avaliação da severidade de doenças fúngicas, 

foram realizadas no estádio R4 do desenvolvimento das plantas, coletando-se 10 folhas por parcela, dando 
preferência a antepenúltima folha do colmo principal e analisadas no Software QUANT. Para análise da 
produtividade, a colheita foi realizada de forma manual em área útil de 4 m².  Não houve diferença 

significativa entre as fontes de N utilizadas nesse estudo na extração de N, P, K e S e produtividade de 
grãos de arroz irrigado. Com o incremento de N aplicado em cobertura houve um acréscimo linear 
significativo nos teores de N, P, K e S extraídos pela planta e produtividade de grãos do hibrido Titan CL®. 

Nesse estudo não foi encontrado influência significativa entre as fontes e doses de N em cobertura na 
severidade de doenças do arroz hibrido. 

 

 
 
Palavras-Chave: Oriza Sativa, rendimento, eficiência nutricional.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A cultura do arroz exerce grande expressão econômica nos estados do Rio 

Grande do Sul e de Santa Catarina. Desde 2004/05, a produtividade catarinense está 

estabilizada, com valores acima de 7.000 kg ha-1, considerada alta quando comparada à 

média nacional (EPAGRI, 2015). 

O rendimento de grãos das culturas decorre do potencial genético do cultivar 

utilizada e das condições ambientais durante o cultivo, no qual se inclui o suprimento dos 

nutrientes pelo solo (GIANELLO & GIASSON, 2004). O nitrogênio (N) é o componente da 

clorofila, responsável pelo aumento da área foliar da planta, aumento da eficiência de 

intercepção da radiação solar e da taxa fotossintética, consequentemente, da 

produtividade de grãos (FAGERIA et al., 2003). Porém, grandes quantidades de N podem 

ter relação negativa com a incidência e severidade de doenças fúngicas. Em condições 
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ambientais favoráveis as doenças fúngicas podem comprometer 100% da produção 

(SOSBAI, 2016). 

A constante introdução de novas cultivares de arroz com alto potencial 

produtivo, gera demanda de informações atualizadas quanto ao manejo diferenciado e 

condução da lavoura para obtenção de alto rendimento de grãos. A diagnose foliar é uma 

ferramenta a ser utilizada de forma conjunta com outros métodos, principalmente análise 

de solo, para avaliar o estado nutricional das plantas, buscando a aplicação sustentável 

de fertilizantes no sistema solo-planta. 

Assim, este estudo teve o objetivo de avaliar o efeito de duas fontes e quatro 

doses de N aplicados em cobertura na extração dos macronutrientes N, P, K e S pelas 

plantas, produtividade e severidade de doenças fúngicas no híbrido de arroz irrigado Titan 

CL®. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O experimento foi conduzido na área experimental de arroz irrigado do Instituto 

Federal Catarinense - Campus Santa Rosa do Sul, no município de Santa Rosa do Sul/ 

SC, durante a safra 2015/2016. As coordenadas geográficas são: latitude 29° 06’ 56’’ e 

longitude 49º 48’ 65’’, altitude de 9 m. O clima da região, segundo a caracterização de 

Koppen (1979) é do tipo Cfa, subtropical úmido. A temperatura média é de 19,2°C, com 

precipitação média anual de 1.600 mm e umidade relativa média em torno de 80% 

(INMET, 2017). O solo é caracterizado como um Gleissolo Melânico Tb Distrófico 

(EMBRAPA, 2006). No início do experimento o solo se encontrava com pH em CaCl2 em 

4,6, teores: de P de 11,5 mg dm-3, K de 2,6 mmolc dm-3 e S-SO4-2 de 12,3 mg dm-3, teor 

de M.O. de 2,7% e teor de argila de 250 g kg-1 na camada de 0 a 20 cm de profundidade. 

O delineamento experimental utilizado foi casualizado em blocos, em esquema 

fatorial 2x4, com três repetições. As unidades experimentais foram constituídas por 

parcelas de 16 m de comprimento e 4 m de largura. Os tratamentos foram: dois 

fertilizantes nitrogenados (Ureia 44% de N e fertilizante de liberação lenta 29% de N) e 

quatro doses 0, 80, 160 e 240 kg ha-1 de N. A aplicação foi realizada em dose única de 

forma manual e a lanço, quando as plantas atingiram o estádio vegetativo V3/V4. 

Foi utilizado o híbrido de arroz irrigado Titan CL®, com densidade de 40 kg ha-1 

de sementes, no sistema de semeadura de arroz pré-germinado. A adubação de base e o 

controle de pragas, doenças e plantas daninhas foram realizados conforme 
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recomendações técnicas da pesquisa para o sul do Brasil (SOSBAI, 2016), exceto para o 

N (tratamentos). 

Avaliou-se a extração dos macronutrientes N, P, K e S no estádio R8 

(maturação do grão), coletando a parte aérea de todas as plantas presentes numa área 

de 0,25 m², cortando-as rente ao solo de forma manual. O local da coleta era escolhido ao 

acaso dentro da parcela e delimitado por um quadrado com dimensões de 0,5 x 0,5 m. 

Após a coleta, as amostras foram lavadas com água destilada, secas em estufa com 

circulação de ar forçado e temperatura controlada a 65ºC até atingir o peso constante. 

Após, as amostras foram pesadas para determinação da massa seca e as determinações 

dos nutrientes foram realizadas conforme métodos descritos em Malavolta et al (1997), 

por digestão sulfúrica (N) e digestão nítrico-perclórica (P, K, S). Logo calculado a extração 

de nutrientes: multiplicando o teor de nutrientes na planta inteira (%) pela massa seca da 

planta inteira (kg ha-1). 

As coletas de folhas para avaliação da severidade de doenças fúngicas, foram 

realizadas no estádio R4 do desenvolvimento das plantas, coletando-se 10 folhas por 

parcela, dando preferência a antepenúltima folha do colmo principal. Após as coletas, 

todas as folhas foram escaneadas e a análise realizada com a utilização do Software 

QUANT (VALE et al., 2001). As várias cores da imagem digital original foram reduzidas, 

pelo programa, a quatro cores apenas, cada uma representando: fundo da imagem, tecido 

sadio, clorótico e necrótico. O QUANT forneceu em porcentagem a área foliar e a parti r 

dela, observado a severidade. 

As doenças observadas foram a Brusone (Pyricularia oryzae), a Mancha Parda 

(Bipolaris oryzae) e a Escaldadura (Gerlachia oryzae). Na descrição das cores para 

utilização do Software QUANT, não foi realizada a identificação e quantificação individual 

para estas doenças, assim nesse trabalho, as mesmas seguem descritas juntas e 

denominadas como doenças fúngicas. 

Para análise da produtividade, a colheita foi realizada de forma manual em 

área útil de 4 m² por parcela. Após, trilhou-se de forma mecânica com trilhadeira 

estacionária, pesou-se os grãos obtidos em cada parcela, corrigindo-se o peso para 13% 

de umidade. A produtividade foi obtida através da produção da parcela, extrapolada para 

hectare. 

Os procedimentos estatísticos foram realizados utilizando-se o programa 

computacional Sisvar (FERREIRA, 2011). Para as fontes de N, os dados foram 

submetidos à análise de variância, quando significativo realizou-se o teste de Tukey 
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(p<0,05). Para os dados de doses de N foram ajustadas equações de regressão 

polinomial.   

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesse estudo, não houve interação significativa entre fonte e doses de N 

aplicado em cobertura nas características analisadas, assim sendo, realizou-se o teste de 

médias para fonte e ajustou-se equações de regressão polinomial para doses de N 

aplicadas em cobertura. 

Os valores de extração encontrados foram semelhantes aos encontrados por 

Cardoso et al., (2015) em seu estudo com quatro cultivares de arroz. As fontes de N 

utilizadas (ureia e fertilizante de liberação lenta) em cobertura não apresentaram diferença 

significativa na produtividade e extração dos macronutrientes N, P, K e S em plantas de 

arroz irrigado (Titan CL®) (Tabela 1). Não se observou o efeito positivo da liberação lenta 

proposto para este fertilizante ao longo do ciclo do arroz irrigado. 

Com aumento das doses de N aplicado em cobertura houve um incremento 

linear significativo dos macronutrientes (N, P, K e S) extraído pela planta e produtividade 

de grãos de arroz irrigado (Tabela 1). O N está fortemente relacionado com o 

perfilhamento e desenvolvimento de massa seca pelos cereais. Assim, o aumento linear 

de nutrientes pode estar relacionado também, ao aumento da massa seca das amostras 

de arroz, que interferem diretamente nos valores de extração. 

A adição do fertilizante nitrogenado promove o aumento na absorção de P 

(CANTARELLA, 2007). A adição de nitrogênio favorece a utilização do fósforo, 

possivelmente, por promover melhor desenvolvimento radicular, o P faz parte do trifosfato 

de adenosina (ATP), gerado na respiração e na fotossíntese, utilizado na absorção de 

minerais e a própria síntese ou formação de proteínas (MALAVOLTA et al., 2002). 

Tabela 1: Extração dos macronutrientes N, P, K e S pelo arroz irrigado (TITAN CL®) em função da 
fonte e doses de N aplicado em cobertura. Santa Rosa do Sul, Safra 2015/16. 

Tratamentos 

 

N P K S Produtividade de 

grãos - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -  kg ha-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ureia 115,6 26,7 131,8 16,2 5366,9 

Sulfammo® 132,9 25,6 149,0 14,8 5563,1 

CV (%) 49,2 25,2 22,6 23,8 5,4 

Valor F 0,48 ns 0,17 ns 1,77 ns 0,87 ns 2,7 ns 
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Dose, kg ha-1      

0 94,9 22,1 115,7 11,7 4889,9 

80 127,6 24,3 119,7 11,7 5305,6 

160 123,9 25,6 160,5 19,6 5806,1 

240 150,5 32,5 165,8 19,2 5858,5 

Efeito L* L* L** L** L** 

CV (%) 33,93 23,99 15,51 35,09 10,08 

ns: não significativo; *: p < 0,05; **: p < 0,01; L: efeito linear. 

Na safra 2015/2016, utilizando a cultivar híbrida Titan CL®, observou-se que não 

houve influência significativa da fonte de N sobre a severidade de doenças fúngicas 

(Figura 1A). Em relação a dose de N aplicada no solo, na avaliação da porcentagem de 

área foliar com necrose (Figura 1B) não se observou alterações em função do acréscimo 

na dose de N aplicada em cobertura. 

Os dados obtidos nesse estudo discordam dos resultados encontrados por diversos 

autores (FAGERIA et al., 2003, CORNÉLIO et al., 2007). Conforme informações de 

SOSBAI (2016), a incidência e severidade de doenças dependem da existência de 

patógeno virulento, de ambiente favorável e da suscetibilidade das cultivares para 

causarem danos nas lavouras. 

          

Figura 1: (A) Porcentagem de área com necrose devido a doenças fúngicas em função da fonte 
de N e (B) em função da dose de N aplicada no solo. Santa Rosa do Sul/SC, safra 2015/2016. 

 

Ressalta-se que a safra 2015/2016, apresentou baixa incidência de doenças 

fúngicas em todas as lavouras de arroz da região e com isso houve menor pressão de 

doença na área experimental. A cultivar híbrida Titan CL® apresenta como característica 

alta resistência a doenças fúngicas e durante o cultivo realizou-se duas aplicações de 
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fungicidas conforme as recomendações técnicas da pesquisa para o sul do Brasil 

(SOSBAI, 2016). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não houve diferença significativa entre as fontes de N uti lizadas nesse estudo 

na extração dos macronutrientes (N, P, K e S) e produtividade de grãos de arroz irrigado. 

Com o incremento de N aplicado em cobertura houve um acréscimo linear 

significativo nos teores dos macronutrientes (N, P, K e S) extraídos pela planta de arroz 

irrigado e produtividade de grãos do hibrido Titan CL®. 

Nesse estudo não foi encontrado influência significativa entre as fontes e doses 

de N em cobertura na severidade de doenças do arroz hibrido Titan CL®. 
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Resumo: O município de Criciúma teve por vários anos como base de sua economia, a extração do carvão
mineral. Este fato gerou um grande acúmulo irregular dos rejeitos do carvão proveniente da extração, onde
ao  longo  dos  anos  com  a  ação  dos  agentes  naturais  os  mesmos  passaram  por  um  processo  de
degradação, poluindo assim os rios e seus afluentes. Vendo-se este fator de contaminação, e o fato de não
encontrar dados publicados de metais, houve uma preocupação em analisar a qualidade da água do Rio
Linha Anta e de sua respectiva bacia. Foram realizadas análises físico-químicas como: pH, cor, turbidez,
oxigênio  dissolvido,  sólidos  dissolvidos  e  sólidos  sedimentáveis  para  verificar  a  qualidade  da  água,
confrontando os dados com a resolução CONAMA 357/2005. Além destas análises, foram realizando testes
específicos para a verificação de metais tais como alumínio, cobre, ferro, manganês e zinco, já que os
mesmos em altas concentrações afetam a saúde humana. Para a verificação da quantidade destes metais,
utilizou-se o método de espectrometria de emissão atômica (ICP-OES) onde foi constatado uma grande
concentração de ferro em dois pontos analisados,  fato  este que comprova uma poluição gerada pelos
rejeitos irregulares das minas de extração do carvão mineral, uma marca deixada até os dias atuais para a
sociedade criciumense e para a região.  

Palavras-Chave: Metais, Bacia, Rio Linha Anta.

1 INTRODUÇÃO

A água é um recurso indispensável para a vida humana e animal, porém os

recursos hídricos atualmente disponíveis ao consumo estão expostos a uma quantidade

exorbitante de poluição oriunda, por exemplo, dos processos de mineração. A poluição

gerada pela mineração tem por consequência as altas concentrações de metais pesados

liberados no curso d’água.

O  município  de  Criciúma  teve  seu  desenvolvimento  ligado  à  atividade  de

exploração do carvão mineral, responsável pelo crescimento econômico desde os anos

de 1920 até meados de 1980, com o declínio da mineração outras atividades econômicas

passam a ocupar destaque na região, porém os passivos ambientais são visíveis até o

presente momento principalmente influenciando a qualidade dos rios da região.

No  final  dos  anos  de  1980  houve  um  crescimento  da  região  da  Grande

Próspera bairro onde hoje se localiza o IFSC-Câmpus Criciúma. As áreas degradadas

pela mineração carbonífera antes pertencentes à Companhia Carbonífera Próspera S/A,

foram loteadas e densamente povoadas sendo que a Bacia do Rio Linha Anta que já

sofria com a degradação ambiental provocada pelo carvão passa a receber um aumento

significativo no lançamento de esgotos domésticos e industriais sem tratamento no canal

fluvial, além de grande quantidade de lixo sólido jogado dentro do rio (DIAS, 2008, p.13).
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A importância  de  se  trabalhar  com a questão da degradação ambiental  na

bacia  rio  Linha  Anta,  justifica-se,  pois  é  um  dos  afluentes  da  margem direita  do  rio

Urussanga  e  drena  a  Grande  Próspera  área  densamente  povoada  do  município  de

Criciúma, influenciando assim diretamente na vida de muitas famílias que ali  vivem. A

análise de metais na área de estudo também se torna de suma importância, pois não

foram encontrados dados na literatura sobre a quantificação de metais nesta região.

Além disso, os metais analisados possuem características tóxicas particulares

quando em altas concentrações e os mesmos se tornam vilões ao organismo, causando

danos à saúde humana.  

Para a análise, foi determinada a qualidade da água da bacia do rio Linha Anta

localizada nos municípios de Criciúma e Içara. Para a avaliação da água foram feitos

testes  físico-químicos  que  consistiram  em:  análise  de  cor,  turbidez,  pH,  sólidos

sedimentáveis e dissolvidos, concentração de oxigênio e metais em água. 

2 METODOLOGIA

Foram selecionados 4 pontos dispostos ao longo da bacia do rio Linha Anta

para a realização das análises (Figura 1). Na análise química foram utilizados uma garrafa

pet para a coleta de água, e as amostras foram acondicionadas em frascos de vidro de

1000mL e 250mL.  Para a determinação de metais foram colocados 2mL de ácido nítrico

concentrado no frasco de 250mL para conservação da amostra que foi  imediatamente

encaminhada para  o  laboratório  do  IPARQUE -  UNESC onde  foram quantificados  os

metais alumínio(Al), cobre(Cu), ferro(Fe), manganês(Mn) e zinco(Zn) através do método

de espectrometria de emissão atômica (ICP-OES).

Foram  determinados  o  pH  com  uso  de  pHmetro  de  bancada  previamente

calibrado e para determinação de sólidos sedimentáveis colocou-se a amostra em cone

imhoff  por  1h,  realizando a leitura na parte  inferior  do cone,  já  na análise de sólidos

dissolvidos filtrou-se  a amostra  com filtro  de membrana e  acondicionou-se 100mL da

amostra em béquer previamente seco e pesado colocando em  estufa a temperatura de

130°C por 24hrs.

As análises de turbidez e cor foram realizadas no laboratório da CASAN de

Criciúma com o uso de turbidímetro  e  colorímetro.  Para  a  realização da análise  da

quantidade de oxigênio dissolvido (OD) utilizou-se medidor portátil marca Lutron, modelo

DO-5519  e a  determinação  foi  realizada  no  próprio  local  da  coleta,  mergulhando  o

eletrodo no rio obtendo assim a quantidade de oxigênio dissolvido dada em mg/L.
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Figura 01 – Pontos dispostos ao longo da Bacia do Rio Linha Anta

Fonte: Autores

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para  avaliar  a  qualidade  da  água  os  resultados  foram comparados  com a  resolução

CONAMA Nº 357/2005 que trata sobre a classificação dos corpos d’água apresentando os

parâmetros (Tabela 1),  que foram utilizados neste trabalho. Os resultados referentes às

análises dos pontos selecionados estão agrupados em tabelas seguindo a numeração

referente ao ponto. Os resultados referentes às análises físico-químicas do ponto 4 não

serão apresentados neste trabalho, deste ponto apenas foi realizado a concentração de

oxigênio em mg/L onde a mesma foi igual 10,4.

3.1 Tabelas e Figuras
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Tabela 01 – Resolução CONAMA Nº 357/2005

Parâmetros Classe I Classe II Classe III

pH 6,0 - 9,0 6,0 - 9,0 6,0 - 9,0

Cor cor natural do corpo

de água Pt/L

até 75 mg Pt/L até 75 mg Pt/L

Turbidez ≤40 UNT ≤100 UNT ≤100 UNT

Oxigênio Dissolvido

(OD)

≥6 mg/L ≥5 mg/L ≥4 mg/L

Alumínio 0,1 mg/L 0,1 mg/L 0,2 mg/L

 Cobre 0,009 mg/L 0,009 mg/L 0,013 mg/L

Ferro Total 0,3 mg/L 0,3 mg/L 5,0 mg/L

Manganês 0,1 mg/L 0,1 mg/L 0,5 mg/L

Zinco 0,18 mg/L 0,18 mg/L 5 mg/L

Fonte: CONAMA 357/2005
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Tabela 02 – Resultados referentes às análises físico-químicas

Parâmetros Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3

pH 5,56 6,1 4,65

Cor 100 mg Pt/L 80 mg Pt/L 90 mg Pt/L

Turbidez 72,8 UNT 22,4 UNT 30,6 UNT

Oxigênio
Dissolvido (OD)

8,1 mg/L 8,7 mg/L 10,4 mg/L

Alumínio 1,1 mg/L 0,2 mg/L 1,3 mg/L

Cobre 0,012 mg/L 0,005 mg/L 0,010 mg/L

Ferro Total 16,46 mg/L 1,79 mg/L 8,16 mg/L

Manganês 0,77 mg/L 0,05 mg/L 0,55 mg/L

Zinco 0,27 mg/L 0,02 mg/L 0,13 mg/L

Sólidos
dissolvidos

0,0305 g 0,0120 g

Sólidos
sedimentáveis

0,1 mL 0,9 mL 0,8 mL

Fonte: Autores

De acordo com os dados apresentados na tabela 02 pode-se constatar que o pH do ponto

3  apresenta-se  baixo  indicando  uma  acidez  elevada  que  influencia  os  ecossistemas

aquáticos naturais devido a seus efeitos na fisiologia de diversas espécies. Para que se

conserve a vida aquática, o pH ideal deve variar entre 6 e 9 (Esteves, 1998 apud SILVA,

2008). A cor elevada nas amostras analisadas pode ser atribuída à presença de ferro e

manganês que conferem cor à água e também a quantidade de sólidos em suspensão

que elevaram os valores de turbidez. O oxigênio dissolvido é um elemento essencial no

metabolismo  dos  seres  aquáticos  aeróbicos  e  valores  encontrados  abaixo  de  5mg/L

indicam uma elevada quantidade de matéria orgânica que pode causar eutrofização dos

corpos d’água,  as  amostras  coletadas neste  trabalho apresentaram valores  acima de

8mg/L  principalmente  por  se  tratar  de  água  corrente  de  superfície.  Já  os  valores

encontrados no ponto  1  e  3  para  alumínio  estão bem acima do VMP (valor  máximo

permitido)  na  Resolução CONAMA 357 e  há evidências  de que este  metal  provoque
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esclerose cerebral  (Alzheimer),  irritabilidade,  desloca  o  cálcio  e  magnésio  dos  ossos,

levando a uma osteoporose, dentre outros. É um dos metais que mais frequentemente

causam  intoxicações  (DEVECCHI  et  al.,  2006).  Já  o  cobre  é  considerado  um

micronutriente  essencial  para  todos  os  organismos,  por  ser  constituinte  de  enzimas

oxidantes,  atuar  no  metabolismo  energético  entre  outras  funções,  porém  quando

encontrado em quantidades elevadas pode ser letal aos animais (TRINDADE et al., 2012).

As  fontes  antrópicas  de  Cobre  geralmente  estão  associadas  ao  uso  de  fertilizantes,

pesticidas, algicidas, indústrias de tintas e ligas metálicas (MAIA, 2003). As quantidades

encontradas de cobre nos pontos analisados estão fora dos padrões da CONAMA 357

nos pontos 1 e 3 quando comparado com a Classe II,  entretanto não representam risco

significativo ao ser humano e os valores encontrados estão muito próximos dos definidos

pela legislação.  As altas concentrações de ferro encontradas nos pontos 1 e 3 estão

bastante relacionadas à presença de rejeitos piritosos provenientes do beneficiamento de

carvão, o que classifica esses pontos como Classe III,  o que demandaria de tratamento

convencional e avançado para tornar essa água potável.  O comportamento do manganês

nas águas é muito semelhante ao do ferro em seus aspectos, sendo que a sua ocorrência

é mais rara. O manganês desenvolve coloração negra na água e sua ocorrência na região

pode estar relacionada com o contato da água com a camada de estéril  da jazida de

carvão. Sendo os pontos mais afetados pela mineração (1 e 3) os que apresentaram os

índices  acima  do  VMP.  O  zinco  é  um  metal  essencial,  porém,  sabe-se  que  seus

compostos, se presente em quantidades superiores às recomendadas, produzem irritação

e corrosão intestinal,  nos casos mais severos;  em elevadas concentrações,  influencia

negativamente a biodisponibilidade do Cobre, que desempenha um papel fundamental no

metabolismo do Ferro (LÓPEZ et al, 1999). O zinco apresentou valores acima da Classe II

no ponto 1. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A  atividade  carbonífera  ao  mesmo  tempo,  que  contribuiu  para  desenvolver

economicamente  a grande próspera  interferiu  profundamente  no meio  ambiente  local,

principalmente os recursos hídricos fato que pode ser corroborado com os resultados

encontrados  no  ponto  1  que  está  localizado  nas  proximidades  do  IFSC  -  Campus

Criciúma, os dados encontrados sobre esse ponto podem motivar atividades de extensão

que venham a contribuir para a melhora da qualidade deste curso d’água. Existe também

uma visão social para uma preservação para com este ponto, pois o mesmo não está

localizado  apenas  nas  proximidades  da  instituição,  mas  sim  próximo  a   toda  uma

comunidade, portanto vê-se aí uma contribuição importante em analisar os contaminantes

que podem existir neste rio. Visto que foram encontrados resultados nos três pontos que

variaram entre classe II e III dificultou sua classificação. Estes estudos são considerados

preliminares e, para que se tenha um melhor diagnóstico da qualidade das águas da

Bacia do Rio Linha Anta, são necessários trabalhos complementares, utilizando coletas

periódicas e avaliando diferentes  ensaios  ecotoxicológicos e  outros parâmetros  físico-

químicos de qualidade.
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Resumo: Com a crescente demanda por fontes de energia limpas e renováveis, surge a necessidade de se desenvolver as 

fontes energéticas limpas de forma mais barata e com maior Eficiência na Conversão de Potência (ECP). Tanto as 

células fotovoltaicas (células FV) comerciais de silício monocristalino quanto às orgânicas apresentam baixo 

rendimento, em torno de 15% e 5%, respectivamente, aliado a alto valor agregado. Uma alternativa inteligente para 

contornar a baixa ECP dos dispositivos FV é o desenvolvimento de dispositivos baseados na fluorescência atrasada por 

Conversão Ascendente Assistida pelo Aniquilamento Tripleto-Tripleto (CA-ATT), que almeja absorver fótons 

profundos de baixa energia, na região do infravermelho do espectro solar e disponibilizá-los no comprimento de onda 

de absorção do dispositivo fotovoltaico, permitindo assim um aumento da população de fótons de maior energia 

absorvidos pela célula PV, ou seja, através do processo CA-ATT, mais fótons com energia apropriada serão entregues 

ao dispositivo fotovoltaico e sua eficiência de conversão energética pode aumentar em até 100%. Apresentamos aqui a 

síntese e caracterização fotofísica de nanoestruturas baseadas em rilenos para a combinação com C60 para o 

desenvolvimento de dispositivos CA-ATT para serem acoplados a células solares sensibilizadas por corantes (DSSC) 

e/ou de perovskitas. 

 

Palavras-Chave: rilenos, conversão ascendente, célula solar 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Uma célula solar comum converte parcialmente a energia solar em eletricidade, para os 

comprimentos de onda na região do vermelho (> 700 nm - fótons de baixa energia) não é gerado 

nenhum par elétron/buraco uma vez que tais fótons não possuem energia suficiente para transpassar 

o tamanho de banda da célula. Os fótons de maior energia, com emissão em comprimentos de onda 

na região do verde e azul (< 600 nm), são parcialmente empregados, pois mesmo que vários pares 

de portadores sejam criados apenas 1 par desses será realmente transformado em energia elétrica. 

Os pares residuais são transformados em fônons e vibrações do retículo cristalino, que apenas 

aumentam a temperatura e entropia do sistema

[1,2,3,4,5,6,7]. 

 

A Figura 1 apresenta o design final de uma DSSC 

acoplada ao dispositivo de CA-ATT. Este consiste de 

2 camadas planas paralelas: 

(1) célula solar sensibilizada por corante/TiO2;  

(2) dispositivo de CA-ATT e; 

(3) refletor de Al2O3, em função de apenas uma das 

faces desse sistema permitir perdas radiativas ao 

ambiente
8,11

.  

 

Em 2013, Schmidt et.al. da Escola de Química da 

Sydney University, publicou uma série de artigos 

demonstrando um significativo aumento na 

eficiência de células solares de Si
9
, polímeros

10
 e 

 

Figura 1: Design da célula solar sensibilizada por corante 
acoplada a um dispositivo de conversão ascendente11. Adaptada 

de [11]. Adaptado com permissão de [11] Copyright ACS 

Publications 2013.  
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células sensibilizadas por corante
11

. Apesar da baixa eficiência obtida, foi demonstrado o enorme 

potencial para melhoria desses dispositivos, sendo este aumentando através da confecção de 

moléculas orgânicas com melhores propriedades fotofísicas do que a utilizada por Schmidt. 

 

Um alto rendimento quântico para a conversão ascendente de 9,9%, em solução orgânica, foi 

demonstrada recentemente [12]. No entanto, o máximo da potência de conversão eficiente 

para a conversão ascendente da radiação solar em energia elétrica é estimado em 47,6% para 

a luz do sol não coerente e 63,2 % para luz do sol concentrada (100 sóis)
12

. 

 

Os dispositivos de fotossíntese artificial baseados em nanomateriais estruturados orgânicos possuem 

outras três grandes vantagens: 1) funcionam, com eficiência menor, mesmo em dias nublados; 2) O 

tempo de vida útil dos painéis é estimado em torno de 20 anos; 3) A reciclagem dos painéis CA-

ATT é simples, barata e não gera resíduos tóxicos. 
 

2. METODOLOGIA 

 

A principal etapa deste projeto é o desenvolvimento dos 

materiais orgânicos nanoestruturados, inéditos, baseados em 

rilenos. Os rilenos são largamente empregados tanto como 

doadores como aceptores em dispositivos fotovoltaicos 

orgânicos, devido principalmente à facilidade de sintetizá-

los, modulação estrutural e funcional e excelente afinidade 

eletrônica
Erro! Indicador não definido.

. A Figura 2 apresenta a 

estrutura base do rileno. A purificação do produto final foi 

realizada por coluna cromatográfica, com uma combinação 

de solventes (éter de petróleo de baixa PE - DCM). A pureza dos materiais foi verificada por 

caracterização espectroscópica (MALDI, 
1
H e 

13
C NMR FTIR), bem como através de análise 

elementar e HPLC. O sensibilizador, no caso fulereno, foi obtido comercialmente da Sigma-

Aldrich. 

Após a purificação das díades, estas foram objeto das seguintes caracterizações fotofísicas:  

(i) Determinação dos espectros de UV-vis (Espectrofotômetros no estado estacionário  -  Varian 

Cary 500):  Para determinar a região  do espectro onde os materiais orgânicos absorviam energia.  

(ii) Determinação dos espectros de emissão e excitação (Espectrofluorímetro PTI QM-4): 

Determinar a região do espectro visível onde os nanomateriais orgânicos emitiam energia. As 

medidas também serviram para determinar se o C60 se adequava ao espectro de emissão do 

nanomaterial orgânico;  

(iii) Medidas de fluorescência de conversão ascendente em regime de tempo de fs (Femtosecond 

Laser): Determinação do espectro de fluorescência atrasado por conversão ascendente nos materiais 

orgânicos, com comprimento de onda de excitação em 532 nm.  

(iv) Sistema Laser pulsado usado para medidas de contagem de fótons relacionado com o tempo: 

Determinar os tempos de decaimento do 1º estado singleto excitado e do estado tripleto dos 

nanomateriais orgânicos; 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As díades de perileno, BPC e BPD, foram obtidas em 2 etapas. A 1ª etapa consiste da bromação do 

rileno através da rota empregando NBS em DMF e a 2ª etapa consiste no acoplamento Suzuki, na 

presença de catalisador de Pd. A presente reação apresentou um rendimento de ~ 40%. A Estrutura 

das díades é mostrada na Figura 3. 

 
 

 

 

Figura 2: Estrutura molecular base do rileno. 
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a)  

 

b) 

 

Figura 3: Estrutura molecular das díades de perileno: a) BPC e b) BPD. 
 

Os espectros de absorção e emissão do BPC e BPD (tolueno e TA) são mostrados na Figura 4. 

Conforme esperado, esses espectros são similares, mas não idênticos a seu monômero, e exibem 

interessantes padrões quando se compara a estrutura da ponte benzênica entre as unidades de 

perileno, seguindo- se a ordem: perileno, BPC e BPD. Os 3 espectros são bem estruturados, mas as 

amplitudes características de cada absorção aumentam na sequência acima, indicando 

provavelmente a presença de um alargamento excitônico e/ou variação conformacional nas díades. 

Em cada caso, a banda envelope 0-0 é forte em ambos os espectros de absorção e emissão, 

apresentando de 2 a 3 padrões excitônicos, sucessivamente, de menor energia em relação a sua 

banda de origem em uma progressão com intervalos de ~1300-1500 cm
-1

. Esses padrões vibrônicos 

podem ser assinalados a vibrações de estiramento na ligação C-C, os quais apresentam os maiores 

fatores de Franck-Condon nas transições eletrônicas, consistente com a leve expansão do anel 

nesses estados eletrônicos excitados. Os deslocamentos Stokes são pequenos, na ordem de 300-600 

cm
-1

, indicando uma estrutura rígida do cromóforo, aumentando na ordem:  perileno > BPC > BPD, 

em função do aumento na flexibilidade da molécula. As bandas 0-0 exibem um descolamento para o 

vermelho na mesma ordem, assim como fazem as energias eletrônicas precisas da origem obtidas a 

partir do cruzamento do lado vermelho da banda 0-0 na absorção e o lado azul da banda 0-0 no 

espectro de emissão normalizado. Os dados são apresentados na Tabela 2.  
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Figura 4: Espectros de absorção (preto) e emissão normalizados (vermelho) para a) BPC (esquerda) e  b) BPD (direita). Ambas as 
soluções com concentração de 1,0 x 10-5 M em tolueno aerado sob TA. O espectro de emissão é normalizado em relação ao 

máximo de absorção, com excitação na banda 1-0, próximo a 420 nm. 

 
Tabela 2: Dados Fotofísicos para o BPC e BPD em comparação ao perileno.  

 

Propriedade 
 

 

Perileno 

 

BPC 

 

BPD 

E(S1), cm-1  (eV)a 22,800 (2,83) 22,200 (2,75) 21,900 (2,72) 

E(T1), eV 1,53b 1,45b 1,42b 

(S1), ns 3,78 3,59 3,27 

f(S1) 0,89c 0,85 0,80 

(T1), ms 5d n.d. n.d. 

kr(S1), s
-1 2,35 x 108 2,37 x 108 2,44 x 108 

knr(S1), s
-1 2,91 x 107 4,20 x 107 6,12 x 107 
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Onde: 
a: Transição 0-0 medida em tolueno.  

b: Extraído da referência 20, para o perileno. Os dados para BPC e BPD são estimados a partir do gap energético S1-T1 do perileno e aplicado às 
díades. 

c: referência 13, em benzeno. 

d: referência 20, em benzeno. 

 

O rendimento quântico fluorescente das díades foi medido, considerando-se o próprio perileno 

como padrão. O rendimento quântico diminuiu de 0,89 (perileno) para 0,80 para o BPD (Tabela 1), 

espelhando o padrão observado para os tempos de decaimento S1. As constantes de decaimento 

radiativo e não-radiativo, kr e knr, para os estados S1 foram, então, calculadas através da relação 

cinética usual kr = f/S1 and knr = (1 - f)/S1. Os dados são resumidos na Tabela 1. Note que as 

taxas radiativas permanecem constantes para os 3 compostos, consistente com suas absortividades 

integradas idênticas, enquanto que as taxas não-radiativas aumentam na ordem do seu aumento de 

flexibilidade, do perileno para BPC e BPD. Mantendo-se as predições padrão da teoria da transição 

não-radiativa
14

 para o acoplamento fraco entre os estados inicial e final. O rendimento quantitativo 

para T1 e S0 define que o decaimento não-radiativo não é conhecido, mas o CIS para T1 deve ser 

significativo. 
 

Os fulerenos não-substituídos não são comumente 

empregados como absorvedores/sensibilizadores em 

sistemas de conversão ascendente, pois eles absorvem 

fracamente na região do visível e infravermelho 

próximo do espectro e podem atuar como 

aniquiladores dos estados excitados através de 

mecanismo de transferência eletrônica

[15]. Não obstante, a excelente combinação entre de 

energias tripleto entre o C60 e as díades e a robustez 

do C60 sob condições catalíticas em combinação com 

seu longo tempo de decaimento de seu estado tripleto 

mais baixo nos motivou a usar o C60 como 

sensibilizador em combinação com as díades de 

perileno (emissores). Evidências conclusivas de 

conversão ascendente foram obtidas, onde os 

resultados para uma solução equimolar (5,0 x 10
-5 

M) 

de C60 + BPC em tolueno, excitada por laser cw 532 

nm como uma função da potência laser incidente são mostradas na Figura 5. A absorção pelo BPC é 

negligenciável neste comprimento de onda; comparações de espectro “antes e depois” das medidas 

de conversão ascendente forneceram dados que não evidenciaram dano fotolítico no sistema devido 

à fotólise sob as condições experimentais.     
 

A emissão fluorescente do BPC é observada na parte azul do espectro visível, indicando a 

conversão ascendente fotônica. O espectro da fluorescência atrasada por conversão ascendente, 

mostrado na Figura 5, não se combina com o espectro de fluorescência imediato mostrado na Figura 

1 por 2 razões principais. 1) a parte do espectro de emissão próxima ao comprimento de onda de 

excitação desaparece devido à fluorescência de conversão ascendente passar por um filtro em 532 

nm (que remove o espalhamento da luz de excitação; 2) a banda de emissão 0-0 no espectro de 

conversão ascendente é, aparentemente, reduzida em intensidade e deslocada para o vermelho. Isso 

é devido à reabsorção fluorescente significante pelo estado fundamental do BPC na cubeta de 1,0 x 

1,0 cm empregada. Não obstante, a porção central do espectro reproduz exatamente a posição da 

banda 0-1 em 484 nm no espectro fluorescente imediato. 
 

 

 

Figura 5: Espectro da fluorescência atrasada pela 

conversão ascendente para BPC + C60 em tolueno 

degassado com N2 (5,0 x 10-5M), excitados com 

laser cw 532 nm, variando-se a intensidade da 

densidade de potência incidente. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Duas díades de perilenos, BPC e BPD, foram sintetizadas e seus parâmetros fotofísicos 

determinados. Suas energias singleto e tripleto diminuem gradativamente na ordem Perileno, BPC, 

BPD, tornando-os perfeitamente compatíveis com C60 para a transferência de energia tripleto-

tripleto. Ao mesmo tempo, seus tempo de vida singleto e rendimentos quânticos fluorescente 

diminuem ligeiramente na mesma ordem, o que resulta num grupo de cromóforos do perileno com 

constantes de velocidade de decaimento radiativo idênticas, com aumento constantes nas taxas de 

decaimento não-radiativos. O BPC, em que dois perilenos estão ligados por um ponte benzênica 

meta-dissubstituída exibe forte fluorescência CA-ATT, indicando que estas díades, e os multímeros 

que podem ser construídos a partir deles serão candidatos interessantes para dispositivos usando 

fótons não-coerentes por conversão ascendente (FNCCA) acoplados em conjunto para DSSC ou 

células solares de polímeros. Além disso, Schmidt et. al. já tinha demonstrado que os sistemas de 

CA-ATT pode ser útil para ambas às células solares orgânicos e inorgânicos. 

 

AGRADECIMENTOS 

 

UFSC, UoS, CAPES e CNPq 

 

REFERÊNCIAS 
                                                           
1
 Guo-Bin   Shan; George P. Demopoulos, Near-Infrared Sunlight Harvesting in Dye-Sensitized Solar Cells Via the Insertion of an Upconverter-TiO2 

Nanocomposite Layer, Adv. Mater.; 22; 4373–4377, 2010.  
 
2
 Meisong Liao, Yasutake Ohishi, Evaluating upconversion materials developed to improve the efficiency of solar cells: comment, J. Opt. Soc. Am. B; Vol. 

27, No. 7; 1352, 2010. 
 
3
 Do Young Kim, Franky So, Organic Infrared Upconversion Device, Adv. Mater.; 22; 2260–2263, 2010. 

4
Trupke, T., Green, M.A., Würfel, P., Improving solar cell efficiencies by up-conversion of sub-band-gap light, Journal Applied Physics, 92,pags 4117 − 

4122, 2002. 

5
M. Wolf, Proc. IRE, 48, pag 1246, 1960. 

6
 Richards, B.S., Enhancing the performance of silicon solar cells via the application of passive luminescence conversion layers, Solar Energy Materials & 

Solar Cells, 90, pags 2329-2337, 2006. 

7
 World Energy Outlook 2009, International Energy Association, 2009. 

8
 Shalava,A., Richards, B.S., Green M.A., Luminescent layers for enhanced silicon solar cell performance:Up-conversion; Solar Energy Materials & Solar 

Cells, 91, pags829–842, 2007. 

9
 Cheng, Y.Y., Fückel, B., MacQueen, R.W., Khoury T., Clady, R.G.C.R., Schulze, T.F., Ekins-Daukes, N.J., Crossley, M.J., Stannowski, B., Lips, K., 

Schmidt, T.W., Improving the light-harvesting of amorphous silicon solar cells with Photochemical Upconversion,  Energy Environ. Sci., 5, 6953, 2012.  

10
 Schulze, T.F., Czolk, J., Cheng, Y.Y., Fückel,B., MacQueen,R.W., Khoury, T., Crossley, M.J., Stannowski, B., Lips, B., Lemmer, U., Colsmann, A., 

Schmidt, T.W., Efficiency Enhancement of Organic and Thin-Film Silicon Solar Cells with Photochemical Upconversion,  J.Phys.Chem.C, 116, 22794-
22801, 2012. 

11
 Nattestad, A., Cheng, Y.Y., MacQueen, R.W., Schulze, T.F., Thompson, F.W., Mozer, A.J., Fückel, B., Khoury, T., Crossley, M.J., Lips, K., Wallace, 

G.G., Schmidt, T.W., Dye-Sensitized Solar Cell with Integrated triplet-Triplet Annihilation Upconversion System, J.Phys.Chem.Lett., 4, pags. 2073-2078, 
2013. 

12
 Nattestad, A., Cheng, Y.Y., MacQueen, R.W., Schulze, T.F., Thompson, F.W., Mozer, A.J., Fückel, B., Khoury, T., Crossley, M.J., Lips, K., Wallace, 

G.G., Schmidt, T.W., Dye-Sensitized Solar Cell with Integrated triplet-Triplet Annihilation Upconversion System, J.Phys.Chem.Lett., 4, pags. 2073-2078, 
2013. 

13
 J. B. Birks, Photophysics of Aromatic Molecules, Wiley-Interscience, 1970. 

14
 B. R. Henry, W. Siebrand in Organic Molecular Photophysics, J. B. Birks  (Ed.) Vol. 1, 153, 1973. 

 
15

 T. N. Singh-Rachford, F. N. Castellano, Coordination Chemistry Reviews,  254, 2560, 2010. 

ISSN 2526-4044      p. 241



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

 

PRODUTIVIDADE DE ARARUTA NO SUL CATARINENSE: EFEITO DA MASSA DOS 
RIZOMAS 

Airton Luiz Bortouzzi1, Tainá Fernandes Lazari2, Nestor Valtir Panzenhagen1, Ivar 
Antonio Sartori1, Deiviton Coelho João2 

1
Professores do IFC Campus Santa Rosa do Sul/Professor/airton.bortoluzzi@santarosa.ifc.edu.br

 

2
Academicas do curso de Engenharia Agronômica do IFC Campus Santa Rosa do Sul/taina-lazari@hotmail.com 

 
Resumo: A araruta (Maranta arundinacea L.) é uma planta herbácea que produz rizomas amiláceos e com 
grande potencial de produção de um amido com qualidades de alimento funcional por apresentar 
propriedades prebióticas. Este experimento constou do plantio de araruta utilizando quatro padrões de 
massa de rizomas semente (9,7 - 20,2 - 57,9 e 83,9 g) em delineamento em blocos casualizados com três 
repetições. O plantio foi realizado no dia 15 de novembro de 2015 em Gleissolo com sistema de drenagem 
do IFC Campus Santa Rosa do Sul, Vila Nova, Santa Rosa do Sul, SC. Cada unidade experimental teve 2,0 
m x 2,0 m, com 20 plantas espaçadas de 0,4 m x 0,4 m, sendo 9 plantas na área útil. A adubação foi de 400 
kg/ha de N-P2O5-K2O (04-20-20. Foi aplicada uma camada de palha de capim elefante triturada de 2 cm. A 
colheita foi realizada em 20 de junho de 2016 e a produtividade aumentou com a massa dos rizomas 
semente. As médias de produtividade alcançados no plantio de rizomas com padrões de 9,7 g, 20,2 g, 57,9 
g e 83,9 g foram de 36253,5 t/ha, 38475,7 t/ha, 47062,5 t/ha e 49972,2 t/ha, respectivamente. Estas 
produtividades são superiores as citadas nos artigos científicos revisados e apontam para o grande 
potencial desta cultura no sul de Santa Catarina. 

Palavras-Chave: Maranta arundinacea, amido, prebiótico, polvilho 

1. INTRODUÇÃO 

A araruta (Maranta arundinaceae L.) é uma planta herbácea, perene, rizomatosa, 

pertencente a família Marantaceae. As plantas crescem em touceiras e possuem hastes 

com nós, podendo alcançar 1,2 a 1,8 m de altura. Os rizomas são fusiformes e 

engrossam a partir da base da planta na medida em que crescem no solo. Possuem 

escamas, gemas e são segmentados, podendo ter entre 10 e 25 cm de comprimento ou 

mais. É uma planta nativa da América do Sul, com ocorrência em toda a região costeira, 

desde as Guianas até o Rio de Janeiro (Neves et al., 2005). 

Existem muitos relatos verbais de que a cultura da araruta era tradicional no sul 

catarinense. Desde o ano de 2007 seu cultivo vem sendo realizado pelo IFC Campus 

Santa Rosa do Sul e existem produtores em Morrinhos do Sul, RS que já cultivam esta 

planta e extraem seu polvilho de seus rizomas amiláceos (Bortoluzzi, 2017). Em solos 

arenosos, bem drenados, ricos em matéria orgânica e bem adubados a cultura tem se 

comportado muito bem no sul catarinense, o que concorda com Silva & Monteiro (1968) 

citados por Neves et al. (2005) e Bortoluzzi (2017). 

A rusticidade da araruta tem como uma de suas explicações a intensa 

micorrização de suas raízes (Charles et al., 2008). Coelho (2003) citado por Neves et al. 

(2005) comprovaram que, em média, 80% das raízes da araruta formam associações com 

fungos micorrízicos. 

ISSN 2526-4044      p. 242



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

 

Os rizomas da araruta são ricos em amido e outros compostos e têm sido 

utilizados no tratamento de diarreia. A farinha de araruta apresenta uma composição 

nutricional 11.9% de água, 0.58% de cinzas, 25.9% de amilose, 0.14% de proteínas, 

0.84% de gorduras, 8.7% de fibras dietéticas insolúveis e 5.0% de fibras dietéticas 

solúveis (Ika et al., 2012). Em estudo recente Harmayani et al. (2011) sugerem a farinha 

de araruta como uma fonte importante de prebiótico. Ao analisarem o amido de araruta 

encontraram 14,86% de fibra dietética, 396,9 mg.kg-1 de rafinose, 270,8 mg.kg-1 de 

lactulose e baixos teor de estaquiose (56 mg.kg-1). O araruta apresentou um teor de 

inulina de 45,83% em estudo realizado por Rossi et al. (2011), sendo a inulina um 

frutooligossacarpideo, portanto, um prébiótico (Saad, 2006). 

Tradicionalmente a araruta é propagada a partir de rizomas inteiros ou das 

extremidades dos rizomas. Rizomas brotados que ficam no campo após a colheita 

também podem ser aproveitados para o plantio. Embora seja uma planta herbácea 

perene (rizomas) o plantio deve ser anual e no sul de Santa Catarina o planto pode ser 

realizado em outubro e novembro e a colheita em junho a agosto, de acordo com a 

experiência obtida nos cultivos desde o ano de 2007 realizados no IFC Campus Santa 

Rosa do Sul. 

Os dados de produtividade da araruta são muito díspares. Neves et al. (2005) 

citam produtividades de 20 a 23 t/ha nas condições da fazendinha agroecológica 

localizada em Seropédica, RJ. Zárate & Vieira (2005) utilizaram rizomas com massa 

média de 6,0 g, 11,9 g e 16,7 g e obtiveram produtividades de rizomas de 14,04 t/ha, 

18,62 t/ha e 22,92 t/ha, respectivamente. Estas produtividades são relativamente baixas 

em relação as obtidas no IFC Campus Santa Rosa do Sul, nos experimentos e unidades 

demonstrativas conduzidas no sul catarinense, normalmente superiores a 30 t/ha. 

O espaçamento para o plantio de araruta é variado. Neves et al. (2005) citam o 

plantio em leiras espaçadas de 80 cm e com plantas espaçadas de 20 cm na leira e 

também que o plantio pode ser realizado em covas espaçadas de 30 a 40 cm. O 

espaçamento de 0,4 m x 0,4 m, em covas, vem sendo utilizado com sucesso no sul 

catarinense. Também pode-se pensar em leiras (camalhões) espaçadas de 80 cm e com 

duas linhas de plantas espaçadas de 0,40 m e com plantas espaçadas de 0,4 m na linha. 

Este sistema poderá ser muito indicado para a colheita mecanizada de araruta quando em 

plantios realizados em solos arenosos, que são leves, soltos. 

Coelho (2003) citado por Neves et al. (2005) observaram que nos primeiros 90 

dias as plantas de araruta crescem mais lentamente e o crescimento é acelerado nos 
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meses seguintes, alcançando o máximo desenvolvimento dos rizomas e da parte aérea 

aos 240 dias (oito meses). Observações em plantios conduzidas no sul de Santa Catarina 

indicam que este tempo pode ser reduzido para cerca de 210 dias. Atualmente sistemas 

de cultivo com mudas produzidas em bandejas e com plantios realizados em palhada de 

aveia poderão reduzir este tempo ainda mais e aumentar a produtividade. 

O rendimento de amido de rizomas de araruta é um pouco mais baixo do 

mandioca. Leonel et al. (2002) obtiveram um rendimento de 21% de amido, com 

composição centesimal de: 12,8 g de umidade, 0,18 g de cinzas, 0,11 g de matéria graxa, 

0,10 g de proteína, 84,33 g de amido, 1,0g de fibras e 0,17g de açúcares totais, sendo o 

teor de amilose no amido foi de 23,9%. 

2. METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido no período de 11/2015 a 06/2016 na área de 

estudos e de divulgação de opções de cultivo do IFC Campus Santa Rosa do Sul. 

A área para a implantação do experimento foi cultivada no inverno/primavera 

com aveia branca. A adubação de base constou da aplicação de 400 kg/ha da formulação 

04-20-20. 

O espaçamento da araruta foi de 0,4 m x 0,4 m e as unidades experimentais 

possuíam 2,0 m de largura por 2,0 m de comprimento e instaladas em canteiros com 2,4 

m de largura (20 plantas por umidade experimental com 9 plantas na área útil nas 

unidades experimentais). 

Os tratamentos foram constituídos por quatro massas de rizomas semente: T1 

– 9,7 g; T2 – 20,2 g; T 3 – 57,9 g e T4 – 83,9 g. 

O delineamento experimental foi o de blocos casualizados com três repetições. 

O Plantio dos rizomas foi realizado em 15 de novembro de 2015 e a adubação 

foi de 400 kg/ha de 04-20-20 (N-P2O5-K2O). Após o plantio a todas as unidades 

experimentais receberam 2 cm de cobertura com palha de capim elefante triturado e 

tiveram as invasoras eventuais controladas por arranquio manual (monda). 

A colheita dos rizomas foi realizada em 20 de junho. Os rizomas foram lavados, 

as escamas retiradas e deixados enxugar a sombra e a massa dos rizomas determinada 

em cada unidade experimental. 

A análise estatística constou da análise da variância e do teste de comparação 

de médias pelo teste Tukey a 1% de probabilidade de erro. Utilizou-se o programa 

Assistat. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados de produtividade de araruta (Maranta arundinacea L.) refletem o bom 

desempenho da cultura alcançado em cultivos desde o ano de 2007 no IFC Campus 

Santa Rosa do Sul e em unidades demonstrativas instaladas no sul de Santa Catarina. As 

médias de produtividade alcançados no plantio de rizomas semente com 9,7 g, 20,2 g, 

57,9 g e 83,9 g foram de 36253,5 t/ha, 38475,7 t/ha, 47062,5 t/ha e 49972,2 t/ha, 

respectivamente. 

Estes dados de produtividade obtidos entre 36 t/ha e 50 t/ha atestam o grande 

potencial produtivo desta cultura no sul catarinense, especialmente em solos arenosos. 

São muito superiores as citadas por Zárate & Vieira (2005), que obtiveram produtividades 

entre 14 e 23 t/ha de rizomas, utilizando rizomas semente com massa entre 6,0 e 16,7g. 

Tabela 01. Produtividade de araruta em Gleissolo de textura média no IFC Campus Santa Rosa do Sul, Vila 
Nova, Santa Rosa do Sul, SC. 

Massa dos Rizomas (g) Produtividade (kg/ha) 

  9,7 36253,5 d 

20,2 38475,7 c 

57,9 47062,5 b 

83,9 49972,2 a 

dms = 2117,968 kg/ha; CV (%) = 1,74; médias não seguidas da mesma letra diferem entre 
si pelo teste tukey a 1% de probabilidade de erro. 

Produtividades acima de 30 t/ha apontam para produtividades de polvilho maiores 

do que 6 t/ha, de acordo com o rendimento de amido de 21% obtido por Leonel et al. 

(2002). Um das grandes vantagens do polvilho de araruta é o seu valor bem mais elevado 

do que o polvilho de mandioca, devido as qualidades como alimento funcional. Apresenta 

propriedades de um prebiótico (Harmayani et al., 2011). 

 
Figura 01. Cultura da araruta no IFC Campus Santa Rosa do Sul. A esquerda, plantio com cobertura com 

palha. À direita a cultura totalmente fechada no mês de abril. 

O aumento de produtividade com o aumento da massa dos rizomas semente 

concorda com os dados obtidos por Zárate & Vieira (2005) quando o plantio é realizado 

diretamente no campo. No entanto, a produção de mudas em ambiente protegido permite 

a utilização de rizomas pequenos, não industrializáveis. As mudas obtidas podem ser 

selecionadas por tamanho, melhorando a competição com invasoras e a uniformidade 
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entre as plantas. A produção de mudas em ambiente protegido foi tema de um trabalho de 

conclusão do curso de Engenharia Agronômica do IFC Campus Santo Rosa do Sul, 

provando a possibilidade de produção de mudas com propágulos semente com massa 

entre 1,0 e 30 g. 

 
Figura 02. Produção de mudas de araruta com a soqueira (esquerda) e com rizomas pequenos (direita). IFC 

Campus Santa Rosa do Sul. 

A colheita é muito dificultada devido a relativa fragilidade dos rizomas 

fragmentados que se rompem facilmente ao serem arrancados. Além disso, os rizomas se 

aprofundam muito no solo, podendo alcançar 25 a 30 cm de comprimento. Esta 

dificuldade de colheita pode ser minimizada adotando-se o plantio em camalhões com 80 

cm e largura (Neves et al., 2005) e 50 m de altura. 

O plantio foi realizado em 15 de novembro, indicando que o desempenho da 

cultura pode ser melhorado com o plantio de mudas com altura entre 10 e 15 cm em 

tempo antecipado para final de setembro e outubro. A irrigação poderá melhorar a 

produtividade da cultura. Em plantios realizados em Neossolos quartzarênicos do litoral 

sul catarinense a cultura da araruta poderá ter a colheita facilitada, especialmente quando 

cultivada com adubações orgânicas e minerais equilibradas. 

Os dados de produtividade da araruta são muito díspares. Neves et al. (2005) 

citam produtividades de 20 a 23 t/ha nas condições da fazendinha agroecológica 

localizada em Seropédica, RJ. Zárate & Vieira (2005) utilizaram rizomas com massa 

média de 6,0 g, 11,9 g e 16,7 g e obtiveram produtividades de rizomas de 14,04 t/ha, 

18,62 t/ha e 22,92 t/ha, respectivamente. 

As produtividades obtidas neste estudo são muito superiores e atestam o 

potencial produtivo da cultura no sul catarinense e as técnicas de cultivo com aplicação de 

palhada e, mais recentemente, a produção de mudas, o que permite o plantio de mudas 

uniformes no campo e a supressão de invasoras pela aplicação de uma palhada ou 
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plantio em uma palhada de aveia. As produtividades obtidas neste estudo são muito 

promissoras e apontam para mais de 30 t/ha, podendo alcançar 50 t/ha. 

 
Figura 03. Rizomas de araruta, notando-se os nós, prontos para moagem (esquerda); Polvilho de araruta 

(direita). Setor agroindustrial do IFC Campus Santa Rosa do Sul. 
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Resumo: Neste artigo propomos algumas tendências matemáticas que podem ser empregadas na aula
de  Geometria  Espacial  –  Corpos  Redondos:  Cilindro.  Este  relato  de  experiência  foi  desenvolvido  e
apresentado em um seminário da disciplina de Metodologia do Ensino de Matemática na Educação
Básica  II,  do  IFC  Campus  Avançado  Sombrio.  O  objetivo  da  proposta  da  disciplina  era  que  os
acadêmicos desenvolvessem trabalhos dentro de abordagem de educação matemática, embasando-se e
trazendo  propostas  que  aplicassem  as  metodologias  e  tendências  estudadas.  Observou-se  que  a
Geometria Espacial encontra-se em muitos objetos que nos cercam, e, pensando nisso, tentamos trazer
para dentro da sala, aulas mais demonstrativas e práticas para dar motivação, mais clareza do conteúdo
aos educandos.. Sendo assim, levamos para a sala o uso das tecnologias de informação e comunicação
(TIC’s), materiais manipulativos e concretos, e a resolução de problemas. Com base esta experiência, a
aula apresentada, percebemos que o uso das tendências exploradas é importante, tendo em vista que os
colegas-alunos se mostraram participativos e interessados. Houve interação na aula de Cilindro que se
considerou proveitosa, servindo de revisão do conteúdo e fornecendo ideias para quando os acadêmicos
estiverem atuando.

Palavras-Chave: Cilindro, Tendências Matemáticas, Geometria Espacial

1 INTRODUÇÃO

No presente trabalho relata-se uma apresentação realizada pelos autores,

no Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Sombrio, da 5ª fase de Licenciatura

em Matemática, na disciplina de Metodologia do Ensino de Matemática na Educação

Básica II, sobre o conteúdo de Geometria Espacial – Corpos Redondos: Cilindros.

A Geometria  Espacial  por  vezes  não  é  compreendida  apenas  em  aulas

expositivas e dialogadas, pensando nisso, tentamos trazer para dentro da sala, aulas

mais demonstrativas e práticas para dar mais clareza do conteúdo e para uma melhor

concepção do conhecimento do aluno.

O  estudo  da  Geometria  Espacial  é  de  suma  importância  para  o

desenvolvimento da capacidade de abstração, resolução de problemas práticos

do  cotidiano,  estimar  e  comparar  resultados,  reconhecer  propriedades  das

formas geométricas. (...) observamos que os discentes estão presos a fórmulas,

e em sua maioria não conseguem relacionar conceitos, identificar elementos

sólidos ou ainda estabelecer a relação entre dois sólidos, isto se deve muitas

vezes as deficiências de conceitos básicos de Geometria Plana e mesmo da

Geometria Espacial (COSTA; BERMEJO; MORAES, 2009, p.1 e 2).

Com  uma  proposta  de  trabalhar  as  tendências  matemáticas  e  suas

metodologias  os  alunos-professores,  autores,  elaboraram uma aula   onde  puderam
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trabalhar com os demais colega-alunos o conteúdo de cilindros, assunto visto no ensino

médio, criando assim, uma aula dinâmica onde fez-se uso de materiais manipulativos

na construção do sólido geométrico e demonstrações de materiais concretos, o uso de

tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) através de videoaulas, slides e do

software GeoGebra e também a resoluções de problemas, possibilitando aos alunos

uma metodologia que torne-se de fácil compreensão.

2 METODOLOGIA

Pensando em uma abordagem diferente das aulas tradicionais,  dentro de

uma proposta de educação matemática, buscando tornar a aula mais significativa para

os  alunos,  considerou-se  que  os  conceitos  de  geometria  espacial  necessita  ser

trabalhada de forma mais dinâmica e com interação. Baseando-se nestas concepções

buscou-se na disciplina de Metodologia do Ensino de Matemática na Educação Básica,

as abordagens de algumas metodologias e tendências da educação da matemática.

A  aula,  relato  de  experiência,  teve  início  com  os  alunos-professores

questionando  os  colegas-alunos  sobre  o  que  eles  entendiam  por  cilindros  e  onde

poderíamos encontrá-los no nosso dia a dia. Com os argumentos obtidos, apresentou-

se um slide, elaborado pelos autores, apresentando imagens do cotidiano de um dos

apresentadores, como por exemplo: rolo de macarrão, canos de água, rolo de papel

toalha, latões de óleo, etc. Em seguida fez-se referência aos objetos presentes em sala

de aula e também no nosso cotidiano alguns dos diversos tipos e modos de cilindro.

Logo  após,  apresentou-se  a  máquina  dos  sólidos  de  revolução  onde  foi

demonstrado  o  surgimento  do cilindro  de  revolução ou como também é  conhecido

cilindro reto. Este por sua vez é gerado com a revolução completa de um retângulo em

torno  de  um de  seus lados,  girando  o  seu  eixo  em 360  graus.  Os colegas-alunos

puderam então perceber como dá-se a criação do cilindro reto.

A partir desse momento os aluno-professores utilizaram-se das TIC’s, como:

slides, computadores e softwares para passar alguns conceitos. Exibindo os slides para

apresentar a definição de cilindro, os elementos que os compõe e a classificação dos

mesmos.

Seguidamente  para  uma  melhor  fixação  da  concepção  de  cilindros  foi

trabalhado a construção do sólido geométrico, com a ajuda de materiais manipulativos,

fazendo assim uma análise mais detalhada, podendo identificar seus elementos como

descritos na figura a seguir.
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Figura 1 – Elementos do Cilindro

Fonte: Apostila Desenho Técnico. Prof.ª Regiane Rezende

Com o software GeoGebra os alunos observaram a construção do cilindro

em 3D (Figura  2),  a  rotação  através  do  seu  eixo,  a  secção  meridiana,  etc.  Assim

tomarão mais conhecimento do software e de suas ferramentas e que esta pode ser

mais uma alternativa para o estudo do conteúdo contribuindo no desenvolvimento de

suas habilidades. Podemos ver  na figura a seguir  o uso do sólido construído pelos

autores em sala durante a apresentação. 

Figura 2 – Construção do Cilindro no GeoGebra

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017

A utilização desta metodologia ajuda tanto o professor na explanação quanto

os alunos no seu entendimento, podendo ser um método mais eficaz para atingir os

objetivos. Esta por sua vez torna-se também uma forma de avaliação.

De acordo com Borba e Penteado (2003, p. 64-65),

[...] à medida que a tecnologia informática se desenvolve, nos deparamos com

a necessidade de atualização de nossos conhecimentos sobre o conteúdo ao

qual ela está sendo integrada. Ao utilizar uma calculadora ou um computador,
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um professor de matemática pode se deparar com a necessidade de expandir

muitas de suas ideias matemáticas e também buscar novas opções de trabalho

com os alunos. Além disso, a inserção de TI no ambiente escolar tem sido vista

como  um  potencializador  das  23  ideias  de  se  quebrar  a  hegemonia  das

disciplinas e impulsionar a interdisciplinaridade.

Podemos mencionar  também o uso dos sólidos concretos:  cilindro reto e

semicilindro que também foram exibidos e podem ser usados como objetos de estudo.

Para finalizar a aula os alunos-professores trabalharam mais uma tendência

matemática, a resolução de problemas, trabalhando com os colegas-alunos questões

sobre cilindros. A importância de se trabalhar com esta tendência é para que possamos

identificar se o aluno está sabendo interpretar as questões e se o mesmo consegue

resolvê-las chegando a um resultado positivo.

É preciso tornar os alunos pessoas capazes de enfrentar situações e contextos
variáveis,  que  exijam  deles  a  aprendizagem  de  novos  conhecimentos  e
habilidades.  [...]  um  dos  veículos  mais  acessíveis  para  levar  os  alunos  a
aprender a aprender é a resolução de problemas. (POZO, 1998, p. 9).

Ainda convém lembrar que foi usado o quadro para ilustrar e nomear cada

elemento do cilindro, assim como, encontrar sua a área e o seu volume como podemos

observar na figura abaixo.

Figura 3 – Quadro da Sala de Aula

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2017

Este quadro visou dar um resumo, na forma de esquema para ajudá-los a

fixar os conceitos de Cilindro.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando-se em consideração a aula apresentada (o relato de experiência),

percebeu-se que conforme o conteúdo que vai ser trabalhado, pode-se procurar uma ou

mais metodologias e tendências da educação matemática que lhe se adéque. Assim,

percebeu-se que o uso das tendências exploradas foi importante, trouxe-nos modelos e

ideias, de como podemos atuar como educadores matemáticos. Tendo em vista que os

colegas-alunos  se  mostraram  participativos  e  interessados,  houve  interação  na

apresentação. 

Porém ressaltamos que os usos de qualquer método deve ser bem planejado

pelo professor, e que o mesmo saiba usá-la com segurança para complemento suas

práticas, dando apoio a teoria e não apenas por ser uma aula diferente que fuja da sua

rotina.

Acredita-se que este modelo de aula apresentado pelos autores, onde alguns

acadêmicos são professores e outros alunos, é fundamental para o aprendizado do

aluno, futuro profissional na área da educação. Acredita-se, que possamos utilizar estes

recursos para diversificar nossas metodologias e técnicas aplicadas em aula.
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Resumo: Este artigo trata-se de um relato de experiência, que aborda uma proposta de aula diferenciada
para  o  Ensino  Médio,  aplicada  na  exploração  de  alguns  conceitos  de  Pirâmides.  Partindo-se  do
conhecimento prévio, que há certo desinteresse dos alunos nas aulas de matemática, notadas na pouca
participação dos alunos durante as aulas, fato este observado durante a fase de observação de estágio
supervisionado  Buscou-se  uma  maneira  de  auxiliar  o  professor  na  motivação  de  seus  alunos,  assim,
propõe-se  uma  aula  mais  lúdica,  que  tente  chamar  a  atenção  deles  para  a  participação  e
consequentemente a aprendizagem dos conceitos matemáticos. A aula foi realizada  através da utilização
de várias metodologias e tendências da educação matemática intuito de facilitar o aprendizado do aluno,,
dentre eles: materiais manipulativos com o software do GeoGebra, slides, sólidos geométricos de acrílico e
materiais construído manualmente. Consideramos que se conseguiu uma participação ativa em sala de
aula, e assim uma melhor compreensão de alguns dos conceitos envolvidos no estudo das pirâmides..  

Palavras-Chave: Matemática. Pirâmides. Geogebra. Materiais manipulativos.

1 INTRODUÇÃO

Durante as aulas da disciplina de Metodologia do Ensino de Matemática na

Educação Básica II, ministrada no 5ª semestre do curso de licenciatura em matemática no

Instituto Federal Catarinense – Campus Avançado Sombrio, foi orientado, logo no início

do semestre, pela professora Carla Margarete, que os alunos iriam ministrar para os pró-

prios acadêmicos da turma uma aula onde esta devia apoiar-se em algumas metodologias

e tendências que buscam uma educação matemática, já estudadas na disciplina, neste e

em semestres anteriores, como forma de um ensino de maior qualidade. Os conteúdos

selecionados foram escolhidos juntamente com os acadêmicos, os quais obedeciam ao

critério de maior dificuldade dos mesmos.  E na sequencia feito realizado um sorteio para

definir os temas de cada acadêmico.

Assim, neste artigo, relata-se a experiência do tema pirâmides apoiando-se em

metodologias e tendências de uma educação matemática, na qual foi trabalhado, além

das aula dispositiva dialogada, utilizou-se materiais manipulativos, e também, fez-se o uso

da ferramenta GeoGebra.
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Por  meio  deste  trabalho  pretende-se  sugerir,  através  do  relato  de

experiência,  como  o  conteúdo  pirâmides  pode  ser  trabalhado  em  sala  de  aula,

buscando-se  uma  melhor  qualidade do  ensino,  através  de  alunos  mais  críticos,

participativos  e  ativos,  que  realizem  análise  entre  o  conteúdo  escolásticos  e  a

sociedade que ele se encontra inserido. Ressaltando também a importância do uso de

materiais diferentes na sala de aula, sejam esses manipulativos ou virtuais, pois “ por

trás de cada material, se esconde uma viso de Educação, de Matemática, do homem e

de mundo; ou seja, existe, subjacente ao material, uma proposta pedagógica que o

justifica” (FIORENTI; MIORIM, 1990. p.2).

2 METODOLOGIA

Entende-se que ao produzir uma aula que se apoia em técnicas além da

tradicional, pode-se conduzir uma aula com atividades que os alunos tenham que se

envolver mais com o conteúdo que está sendo trabalhado, deixando de ser apenas

ouvinte e passa a ser um sujeito participando da execução.

Primeiramente as autoras realizaram uma pesquisa do conteúdo pirâmide

para que assim pudesse ser feito um planejamento que fugisse do tradicional. Deste

modo fez-se uma  análise de alguns livros didáticos: 

1. Matemática. 1ª edição, 2004

Autor: Manoel Paiva 

2. Matemática Paiva. 2ª edição, 20013

Autor: Manoel Paiva

3. Matemática Fundamental. 1994

Após  observar  como  cada  recurso  abordava  o  conteúdo,  apesar  de

trabalharem com certa  semelhança,  foi  possível  identificar  alguns aspectos  diferentes

para iniciar um planejamento da aula que seria aplicada. 

Ao iniciar o planejamento, foram definidos os conteúdos que seriam o foco da

aula,  pois  para  explorar  todos  os  conceitos  matemáticos  envolvidos  em  Pirâmide,

necessitar-se-ia  de  mais  tempo  para  poder  trabalhar  com  clareza,  então  ficou

estabelecido o seguinte:

1. Definição, elementos e nomenclatura;

2. Área total de uma pirâmide;

3. Volume de uma pirâmide.

2.1 Definição, elementos e nomenclatura
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Iniciou-se a apresentação da aula,  e  apesar de não ser  o  foco da mesma,

pensou  ser  conveniente  e  necessário  fazer  uma  revisão  básica  da  definição,  dos

elementos e as nomenclaturas das pirâmides. Assim, foi elaborada uma apresentação em

forma de slide e o uso de sólidos geométricos de acrílico, serviram para que os alunos

indicassem os termos que se apresentava nos slides. Os slides produzidos procuraram

obedecer a um critério de clareza e praticidade, para não ocupar muito tempo da aula,

visto que esse conteúdo já havia sido estudado em aulas anteriores. 

2.2 Área total de uma pirâmide

 Vivemos em um mundo onde a tecnologia esta cada vez mais presente no

nosso cotidiano, portanto porque não trazê-la para sala de aula? É claro que isto acaba

sendo visto como um desafio para o professor, pois os professores têm certo receio em

trazer  algo  novo  carregando  uma  incerteza  se  vai  dar  certo  ou  não.  Outro  grande

problema é o tempo, que se leva para planejar aulas assim, pois se sabe da realidade da

desvalorização que a educação e educadores brasileiros passam na sociedade atual.

Além do tempo de uma aula em sala de aula ser  muito curto, caso não tenha duas aulas.

Assim resumidamente acredita-se que a insegurança e falta de tempo acabam prendendo

os professores de inovar.

Porém,  temos  um  aplicativo  gratuito,  que  tanto  pode  ser  utilizado  em

computador como em smartphones, onde o objetivo dele é a matemática. Explorando-o

podemos trabalhar  diversos  conteúdos  do  ensino  fundamental  e  do  ensino  médio.  O

GeoGebra acaba sendo um grande aliado para o ensino da matemática, pois a tecnologia

é algo que atrai os jovens, os quais não se  agradam muito do conteúdo, mas talvez, se

usarmos algo que eles tem um domínio facilite na aprendizagem.

Pensando desta maneira, foi decidido que para trabalhar o conteúdo de área

das  pirâmides  iria  ser  utilizado  o  GeoGebra,  aplicando  assim  uma  aula  envolvendo

tecnologia.

Para realizar essa aula foi  necessário o uso do data show onde os alunos

acompanhavam o  que  estava  sendo  feito.  O  uso  do  GeoGebra  ocorreu  da  seguinte

maneira:

1. Abrir o Geogebra;

2. Na ferramenta polígono: criar um polígono regular. A quantidade de lados

ficava a critério de cada alunos, uma vez que esse polígono seria a base

da nossa pirâmide.

3. Ir na opção exibir e ativar a janela de visualização 3D.
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4. Ir na opção “pirâmide”, depois clicar em “fazer extrusão para pirâmide ou

cone”;

5. Depois  de  selecionar  essa  opção,  deve-se  clicar  no  polígono  que  foi

criado no começo, porém o que está aparecendo no nosso plano 3D.

6. Assim que clicar, vai aparecer uma janela referente a altura da pirâmide

que estamos criando, o tamanho da altura será escolhido pelo autor da

pirâmide, e após inserir o valor será selecionado a opção “ok”.

Depois de produzir a pirâmide, podemos ainda girar e visualizá-la do ângulo

que quisermos, ou seja, podemos observá-la de lado, de cima e de frente. Para que isso

aconteça é necessário que:

7. Ir na opção “Girar a janela de visualização 3D” e com auxílio do mouse

podemos movê-la.

Assim,  os  alunos  conseguem  voltar  ao  conteúdo  inicial  e  observar  alguns

elementos que já haviam sido trabalhados. Porém o foco aqui era trabalhar a área dessa

pirâmide:

8. Ir na opção “Pirâmide” e clicar em “Planificação”.

Figura 1: Pirâmide planificada

Fonte: Os autores, 2017.

Como podemos observar na Figura 1 representa a pirâmide que foi construída

já planificada. A ideia era que os alunos pudessem enxergar o motivo pelo qual utilizamos

a fórmula:

Para finalizar essa parte do conteúdo, o GeoGebra nos possibilita ainda fazer o

cálculo da área dessa pirâmide da seguinte maneira:

9. Ir na opção “ângulo” e clicar em “Área”  e logo em seguida clicar em cada

parte planificada, deste modo teremos o cálculo de cada figura, basta

somarmos para obtermos a área total.
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2.3 Volume de uma pirâmide

Quando trabalhamos em sala de aula o conteúdo sobre o volume de pirâmides,

geralmente, é passado aos alunos que para fazermos esse cálculo utilizamos a seguinte

fórmula:

Muitas vezes os alunos nem imaginam o motivo dessa fórmula ser divida por

três,  portanto  para  finalizar  esse  conteúdo  foi  pensando  em  trabalhar  da  seguinte

maneira.

No  início  perguntou-se  aos  alunos  se  eles  lembravam  como  faziam  para

calcular o volume do prisma. Após refletirem sobre a pergunta responderam que o volume

do prisma é calculado por área da base multiplicada pela altura. Assim, mostrou-se para

eles os materiais ilustrados na Figura 2.

Figura 2:Pirâmides e o cubo

Fonte: os autores, 2017.

Explicou-se que iríamos fazer uma experiência com os materiais que estavam

sendo expostos, mas antes de iniciar foi necessário ressaltar que:

1. As três pirâmides tinham tamanhos iguais;

2. As  bases  das  pirâmides  eram  quadrangulares,  as  quais  possuíam  mesma

medida do cubo;

3. A altura das três pirâmides também era a mesma do cubo;

4. Para  calcular  o  volume  do  cubo  utilizaríamos  o  cálculo  que  já  havia  sido

mencionado anteriormente: área da base multiplicada pela altura.

Após  explicar  os  itens  acima,  foi  feita  seguinte  pergunta:  Como  calcular  o

volume de uma pirâmide?

Assim  foi  dado  início  a  experiência,  foi  solicitado  que  algum  aluno  se

prontificasse a  realizar. O colega deveria analisar quantas pirâmides, neste caso, cheia
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de  “feijão  crú”  seriam  necessárias  para  encher  completamente  o  cubo  como

observaremos na Figura 3.

                                             

Figura 3: Volume da pirâmide

Fonte: os autores, 2017.

No  desenvolvimento  da  atividade  foi  possível  analisar,  mesmo  que  sem

perfeição uma vez que os materiais foram construídos manualmente, que dentro daquele

cubo caberiam três pirâmides. Mas,  como o objetivo da atividade era descobrir  como

calcular o volume de uma pirâmide, o recurso facilitou a dedução que se dividirmos o

volume do cubo em três, obtêm-se o volume de  uma pirâmide. Logo, pode-se concluir

que se tivermos uma pirâmide e um prisma com a mesma base e mesma altura, o volume

da pirâmide vai ser  do volume do prisma, assim chegamos à seguinte fórmula:

 3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se dizer que com o uso de materiais concretos e de tecnologia como

metodologia de uma aula o objetivo de tornar uma aula mais dinâmica foi alcançado, uma

vez que os alunos apresentaram um maior interesse e interagiram na aula. Acredita-se

que trabalhar  uma aula diferente  no ensino médio  seja um desafio,  uma vez que os

alunos, muitas vezes por serem adolocentes, tenham certo desinteresse pelas aulas de
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matemática. Portanto, os professores devem acreditar que é importante para o ensino de

matemática uma aula mais dinâmica, quando possível, mudando o pensamento de alguns

professores, pois:

“Geralmente costuma-se justificar a importância desses elementos apenas pelo seu
caráter ‘motivador’ ou pelo fato de se ter  ‘ouvido falar’ que o ensino da matemática
tem de partir  do concreto  ou,  ainda,  porque  através  deles as  aulas ficam mais
alegres e  os  alunos  passam a gostar  da matemática...”  (FIORENTINI;  MIORIM,
1990, p. 1).

Logo, é importante o professor refletir a importância e saber escolher a(s) 

metodologia(s) que mais se adapte com o conteúdo e a turma que está sendo trabalhada,

não perdendo o foco principal da aula: ensinar o conteúdo.
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Resumo: O presente trabalho avaliou a influência dos iniciadores de uma polimerização no mecanismo de
síntese de um polifenilfosfonato. A síntese de polimerização via policondensação interfacial foi realizada em
um reator de vidro, a uma temperatura de 4 °C, variando-se a concentração por quantidade de matéria de
NaOH em solução aquosa e cloreto de benzil-trifenilfosfônio dissolvido em diclorometado. A massa molar
do polifenilfosfonato foi analisada por espectroscopia de massa MALDI-TOF. Os resultados demonstram
que  é  possível  a  produção de  um polifenilfosfonato  via  policondensação  interfacial,  contendo  o  grupo
4,4’dihidroxibenzofenona. Contrapondo o mecanismo de síntese juntamente com as concentrações dos
iniciadores,  percebe-se  que  o  aumento  da  concentração  de  NaOH favorece  o  processo  de  síntese  o
polifenilfosfonato, pois acelera a desprotonação do monômero bisfenólico.
 
Palavras-Chave: Policondensação Interfacial, Polifenilfosfonato, Iniciadores.

1 INTRODUÇÃO

Entre os aditivos retardante de chama, têm os que contêm fósforo,  estes são

vistos como uma boa alternativa para a melhora das propriedades à resistência à queima

dos materiais poliméricos. Algumas pesquisas revelaram que a capacidade de retardância

está ligada a quantidade da massa de fósforo presente na estrutura do polímero (WANG;

WANG; YAN, 2000; RANGANATHAN et al., 2006).

Na maioria das vezes, a síntese de um polímero ocorre pela reação com outro

monômero diferente, caracterizando uma copolimerização. Se esses reagentes estiverem

em fases imiscíveis, o mecanismo de  policondensação interfacial é uma alternativa para

produção (DOMINGUINI,  2015).  Esse mecanismo caracteriza-se pela transferência  de

massa entre as fases orgânica e inorgânica.

Neste tipo de copolimerização, dois monômeros diferentes (M1 e M2) reagem

entre  si  ou  de  forma  alternada.  Em  um  dado  instante  são  possíveis  duas  reações,

conforme Esquema 1. Dependendo da reatividade de um com o outro (copolimerização),

haverá uma tendência de geração de copolímeros diferentes (CANEVAROLO Jr., 2002).
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Esquema 1 – Quatro possíveis reações de propagação para uma copolimerização.

Fonte: Canevarolo Jr., 2002

Nesse  experimento,  o  monômero  M1 representa  o  monômero  fosforado.  O

monômero contendo o fósforo comumente apresenta o grupo P=O e dois substituintes

facilmente  substituíveis,  como  os  halogênios.  Por  serem  mais  eletronegativos  que  o

fósforo  e  estarem  ligados  a  fósforo  positivamente  carregado,  devido  à  presença  do

oxigênio são eletrodeficitários. Normalmente, o segundo monômero M2 de síntese é um

bisfenol (LIAW e CHEN, 1995). O Esquema 2 representa a reação de obtenção genérica

do polímero fosforado.

Esquema 2 - Reação genérica de obtenção de um polímero fosforado.
O

Cl P Cl

+ R OHOH

n

R O P

O

O CH3O

CH3

Fonte: Autor

Estudos preliminares mostram a possibilidade de síntese de um composto com

tais  características  a  partir  de  dicloreto  de  fenilfosfônio  (DDFF)  e  o

4,4’dihidroxibenzofenona (DHBF), utilizando cloreto de benzil-trifenilfosfônio (CBTF) como

agente de transferência de fase, conforme Esquema 3 (LIAW e CHEN, 1995). 

Esquema 3 – Reação global de obtenção do polifenilfosfonato a partir do DCFF e o DHBF.

O

OH OH

P ClCl

O

+

O

OH O
P

O

O
OH

n

NaOH

CBTF ClH+

Fonte: Autor

Nesse contexto, o presente trabalho realiza uma discussão sobre a influência

dos iniciadores na reação, a partir  da discussão sobre os mecanismos de síntese do

mesmo, comparando as previsões teóricas com os resultados experimentais.
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2 METODOLOGIA

A síntese foi realizada a uma temperatura de 4 °C em um reator de vidro com

volume de 100 mL, variando-se as concentrações de NaOH (Lafan, 99%), de 0,4 a 1,0

mol/L,  dissolvido  em água destilada e  cloreto  de  benzil-trifenilfosfônio  (CBTF)  (Sigma

Aldrich, 99%)  variando de 0,1 a 0,3 mol/L, dissolvido em diclorometano (DCM) (FMAIA,

99,5%). Definiu-se como ponto central a concentração de 0,7 mol/L para o NaOH e de 0,2

mol/L para o CBTF. 

Na primeira etapa da síntese, misturaram-se os iniciadores, sob agitação, por

30 ± 1 minuto. Na segunda etapa, adicionou-se na mistura bifásica uma solução de 4,4’-

dihidroxi-benzofenona (DHBF) (Sigma Aldrich, 99%) de concentração 6,9x10 -3 mol/L em

seguida com esta solução, foi adicionado dicloreto de fenilfosfônio (DCFF) (Sigma Aldrich,

90%), com concentração 5x10-3 mol/L.

Após  o  polímero  sintetizado,  foi  precipitado  com  hexano  (Lafan,  99%)  em

temperatura de 25 ± 1 °C. O material é retirado do reator na forma de lama, o que requer

a purificação e secagem dos solventes. Para isso utilizou-se uma estufa com temperatura

de 50 ± 1 °C para evaporação do solvente.

Realizaram-se todas as combinações possíveis de concentração de iniciadores

utilizando o planejamento fatorial nk. Utilizou-se esse método para possibilitar a análise da

influência dessas concentrações na massa molar final do polifenilfosfonato.

Para avaliar a massa molar dos produtos das reações de síntese, realizou-se o

ensaio de espectrometria de ionização por dessorção a laser assistido por matriz, tempo

de voo (MALDI-TOF), no Centro de Biologia Molecular Estrutural (CEBIME) da UFSC.

Para a análise, a amostra do polímero foi dissolvida em tetraidrofurano (THF),

em  modo  vibracional.  Na  sequência  foram  aplicados  1  µL  da  matriz  ácido  2,5-

dihidroxibenzóico (DHB) em uma placa alvo MALDI (Bruker Daltonics) e cristalizadas em

temperatura  ambiente.  As  amostras  do  polifenilfosfonato  dissolvidas  nos  respectivos

solventes  foram  aplicadas  na  placa  sobre  a  matriz  de  DHB.  A  placa  contendo  as

amostras/matriz  foi  colocada  em um espectrômetro  de  massa  MALDI-TOF da  Bruker

(AutoFlex III Smartbean). O espectrômetro foi calibrado com reagente peptídeo (Bruker).

Os espectros de MS foram obtidos no modo de reflexão de íon positivo, aplicando uma

voltagem para aceleração de 20 kV, em laser pulsante de N2 e de frequência 100 Hz, com

60 % de carga total, no comprimento de onda de 337 nm e no intervalo de detecção entre

2000 e 7000 Da.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o ensaio de MALDI-TOF, verificou-se a formação de um polifenilfosfonato,

a partir reações de policondensação interfacial envolvendo o bisfenol DHBF e o DCFF.

Isso  pode  ser  confirmado  analisando  as  repetições  de  massa  molar  com  diferença

idêntica  ao  valor  de  massa  dos  monômeros  incorporados  na  cadeia.  Na  sequência,

extraiu-se os valores de máxima massa molar obtida para um valor confiável de análise,

ou  seja,  acima do  valor  de  ruído  do  equipamento.  A  Tabela  1  mostra  os  resultados

obtidos. 

Tabela 1 – Valores máximos de massa molar obtida por MALDI-TOF

NaOH CBTF Massa Molar
0,70 0,20 3.713
1,00 0,10 5.618
0,40 0,30 1.723
0,40 0,10 2.928
1,00 0,30 4.610

Fonte: Autor

Na Figura  1  apresenta  a  previsão  de  massa  molar  a  partir  dos  resultados

obtidos. Os resultados de MALDI-TOF comprovam que quanto maior a concentração de

NaOH e menor de CBTF, melhor a obtenção da massa molar.

Figura 1 -  Previsão de massa molar em função da concentração de CBTF (mol/L) e NaOH (mol/L)
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Fonte: Autor

Não foi possível observar valores de massas molares elevados, os resultados

obtidos são massas molares da ordem de 6000 g/mol, porém os resultados são positivos,

pois indicam a relação entre a concentração dos iniciadores e a massa molar obtida. A
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análise de Pareto mostra que a concentração de NaOH é um fator relevante para essa

reação, considerando 95% de confiança.

Para o favorecimento da transferência de massa entre as fases da solução foi

empregado o cloreto de benzil-trifenilfosfônio (CBTF). Como primeira etapa da reação foi

proposta a substituição aniônica do íon cloreto pertencente ao CBTF pelo íon hidróxido, a

partir  da  reação  com  o  hidróxido  de  sódio  (NaOH)  também  adicionado  à  solução,

conforme Esquema 4.

Esquema 4 – Substituição aniônica do íon cloreto do CBTF pelo íon hidróxido do hidróxido de sódio.

P

Cl

NaOH+

OH

P + NaCl

CBTF BTF(OH)

Fonte: Autor

O íon gerado benzil-trifenilfosfônio, embora carregado, é solúvel em solventes

orgânicos, em razão da presença de quatro substituintes aromáticos no átomo de fósforo,

e  também  solúvel  em  fase  aquosa.  Assim,  o  CBTF  é  solúvel  em  ambas  as  fases

presentes na solução de síntese. O NaOH é solúvel na fase aquosa e da sua dissolução

surgem as espécies iônicas sódio (Na+) e as hidroxilas (OH-). As hidroxilas reagem com

as espécies de fósforo do CBTF e liberam os íons cloreto (Cl -),  que reagem com Na+

formando cloreto de sódio.  Desta  primeira  etapa de reação os  produtos  gerados são

cloreto de sódio e o hidróxido de benziltrifenilfosfônio (BTF(OH)). O BTF(OH) favorece a

transferência  interfacial  de  espécies  entre  as  fases  através  da  diminuição  da  tensão

superficial (RANGANATHAN et al., 2006).

Como uma segunda etapa da reação de síntese, é proposta a solubilização do

DHBF  em  diclorometano  (DCM)  e  mistura  com  a  solução  contendo  CBTF  e  NaOH.

Quando o íon benziltrifenilfosfonato (BTF+), positivamente carregado, é transferido para a

fase orgânica devido a sua maior afinidade química, o íon hidróxido o acompanha a fim de

preservar a neutralidade das cargas na solução. Assim, o íon hidróxido é transferido da

fase aquosa para a fase orgânica, juntamente com o BTF+. Quando presente na solução

orgânica, o íon OH promove a desprotonação do DHBF de acordo com o Esquema 5

proposto.
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Esquema 5 – Reação de desprotonação do DHBF pelo NaOH em presença de CBTF

O

OH OH

Sistema bifásico
H2O/DCM

O

:O O:

+ 2 H2O..
.. ..

..
Na

+ -
Na

+-

NaOH + CBTF

Fonte: Autor

Após essa etapa, o DHBF transforma-se em um ânion, passando a ser solúvel

na fase aquosa. O cátion Na+ presente na fase aquosa atua como contraíon, garantindo

novamente a neutralidade entre as cargas. Concomitante a esta reação, é feita adição do

dicloreto de fenilfosfônio (DCFF) ao meio reacional contendo o DHBF desprotonado. O

DCFF possui  um grupamento P=O, onde o oxigênio torna o fósforo eletrodeficiente e

susceptível  a receber elétrons. O grupamento P=O possui dois bons grupos de saída

(íons cloretos), que permitem uma substituição nucleofílica via mecanismo de reação tipo

SN2.  O  íon  produzido  na  etapa  de  desprotonação  atua  como  reagente  nucleofílico,

atacando o fósforo (eletrofílico) presente no DCFF, de acordo com o mecanismo proposto

apresentado no Esquema 6.

Esquema 6 – Mecanismo de formação do monômero fenilfosfonato de dibenzofenona
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Fonte: Autor

Analisando  os  resultados,  percebe-se  uma  maior  influência  do  NaOH  no

crescimento da cadeia polimérica. Isso se deve ao fato de que uma maior concentração

de NaOH permite que o agente de transferência de fase sofra uma maior substituição do

íon  Cl- pelo  íon  OH-.  Com  isso,  facilita  o  deslocamento  das  massas  entre  as  fases

orgânicas e inorgânicas. Além disso, a presença maior de concentração de hidroxilas,

favorece a desprotonação do DHDB, conforme Esquema 5. 

De  acordo  com  o  mecanismo  apresentado  no  Esquema  1,  a  inserção  do

monômero M2 (DHBF) deve ser mais lenta do que a inserção do monômero M1 (DCFF),

pois  o  aumento  da  concentração  de  NaOH  favorece  essa  reação,  acelerando  a

polimerização.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos neste trabalho mostram que com o processo de síntese

de policondensação interfacial  é possível  obter um polifenilfosfonato contendo o grupo

4,4’dihidroxibenzofenona a partir de um sal fosfônico. O processo de síntese mostrou que

com a temperatura de 4°C e com razão molar dos monômeros CBTF/NaOH 0,1:1,0 foi

possível  obter  os  maiores  valores  de  massa  molar  para  o  PFF.  Não  há  influência

significativa  da  concentração  do  CBTF  na  massa  molar  do  polifenilfosfonato.  Com o

tempo de duração em 4 horas, foi possível a obtenção do polifenilfosfonato com massa

molar de ordem 6000 g/mol.

Em  relação  ao  mecanismo  de  síntese,  percebe-se  que  a  reação  de

incorporação do DHBF é facilitada com o aumento da concentração de NaOH, o que

favorece a transferência de fase e a desprotonação da hidroxila presente no bisfenol.
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Resumo: O presente estudo buscou mostrar como os influenciadores digitais atuantes na plataforma 
YouTube exercem a promoção de produtos de moda. A pesquisa foi realizada com a avaliação 
comparativas de três canais da plataforma. Os resultados revelaram que marcas de moda procuram os 
influenciadores digitais visando popularizar seus produtos e formar um elo, mesmo que virtual, com os 
consumidores. 
 
Palavras-Chave: Influenciadores Digitais; YouTube; Moda; Consumo. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O crescimento das mídias sociais resultou no aumento significativo do número 

de usuários, fato que fez com que as marcas de moda migrassem para estas plataformas 

a fim de buscar uma maior interação e aproximação com seu público 

Castells (2001) descreve a internet como um meio de comunicação que 

proporciona o convívio entre múltiplos indivíduos em escala global. As redes sociais criam 

novos suportes para a interação social, criando assim uma nova estrutura contribuindo 

para um novo conceito de sociabilidade. 

Benjamin (2009, p. 101) aponta que “a moda inaugurou um entreposto dialético 

entre a mulher e a mercadoria - entre o desejo e o cadáver”, o caráter efêmero do sistema 

faz com que o consumo seja demasiadamente alto, a necessidade de aquisição de novos 

produtos torna o desgaste também muito rápido. Dito de outra forma, o caráter dialético 

inaugura um não-lugar, porque ao mesmo tempo que induz ao consumo fazendo parecer 

uma necessidade a ser satisfeita, é desconstruído para dar lugar a um novo consumo e, 

em síntese, se recria um consumo totalmente novo, diferente do que foi satisfeito 

anteriormente. 

A construção de estilos de vida idealizados e expostos em redes sociais torna 

os influenciadores digitais importantes ferramentas de marketing. A influência exercida 

pelos youtubers em seus inscritos fez com que marcas apostassem nestes como meio de 

divulgação de seus produtos.  
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A fim de compreender o papel dos influenciadores digitais na promoção de 

produtos de moda na plataforma YouTube foi realizada uma análise de vídeos recebidos 

de três das principais influenciadoras de moda, beleza e lifestyle brasileiras. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, bibliográfica, 

de cunho descritivo e exploratório. De acordo Marconi e Lakatos (2011) a pesquisa 

qualitativa pretende a análise e a interpretação de dados de forma mais aprofundada, 

proporcionando uma investigação mais detalhada sobre aspectos do comportamento.  

Foram selecionados os canais brasileiros conteúdo de moda, beleza e lifestyle, 

com mais de um milhão de inscritos. Houve a necessidade de possuir postagens antes do 

mês de junho de 2016.  

Quanto aos vídeos analisados, foram escolhidos dois por canal, de forma 

randomizada.  

Foram analisados cenário, quantidade de: curtidas, comentários, não curtidas e 

visualizações. Além disso, observou-se a duração do vídeo e a música de fundo.  

A pesquisa foi realizada entre 15 de maio de 2017 e 20 de maio de 2017 e 

avaliou vídeos postados de janeiro de 2015 a maio de 2017.   

Os dados coletados para análise dos vídeos foram sistematizados em tabelas e 

gráficos para fazer a análise comparativa entre os youtubers e os vídeos.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram analisados seis (6) vídeos do site YouTube postados do período de 

janeiro de 2015 a maio de 2017, destes foram selecionados dois que atenderam aos 

critérios mencionados acima. Foram analisadas as características de conteúdo e 

exposição ao público. Dos vídeos analisados, cinco duraram mais de 20 minutos. A média 

de duração foi de 20 minutos e 49 segundos. 

No Brasil um dos canais de maior destaque no YouTube é da blogueira Camila 

Coelho. Seu canal existe desde 2010 e conta com cerca de três milhões de inscritos. 

Inicialmente o conteúdo era restrito a maquiagem, todavia se expandiu para moda e 

lifestyle ganhando destaque ao estreitar parcerias com grifes como Dior e Louis Vitton 

(MARIE CLAIRE, 2017).  
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Em seus vídeos Camila utiliza uma linguagem clara que permite aproximação 

com o público, convidando-os para interagir e sugerir conteúdos para os próximos vídeos 

através de comentários.   

Nos vídeos analisados foi presenteada com produtos de grifes renomadas, 

tanto brasileiras quanto do exterior, estas são amplamente conhecidas exemplificando os 

gostos do público da youtuber. No vídeo “Mimos pelo Correio- Março” postado em 18 de 

março de 2015, ela utiliza sua casa como plano de fundo, em um cenário sem objetos de 

decoração, com pouca iluminação e enquadramento aproximado. Já no vídeo “Recebidos 

de Janeiro 2017” postado em 03 de fevereiro de 2017, o ambiente é um escritório, o 

cenário possui decorações e mostram as caixas a serem abertas, com bastante 

iluminação e enquadramento mais aberto, na edição do vídeo se percebe a colocação de 

uma música ambiente.  

Como mostra a figura 01, quanto o número de visualização, se percebe um 

aumento expressivo, cresce também o número de pessoas que gostaram e que não 

gostaram do vídeo, o tempo de duração do vídeo mais recente é maior, significando o 

crescimento no número de recebidos, no entanto o tempo médio de permanência dos 

espectadores no vídeo sofre poucas alterações. 

 

Figura 01 - Comparativo da análise dos vídeos de recebidos de Camila Coelho 

 
Fonte: A autora 

 

Voltado ao público adolescente a influencer Nah Cardoso possui canal na 

plataforma desde de 2014, contando aproximadamente com 2,5 milhões inscritos. 

Produzindo conteúdos de moda, beleza e lifestyle, possui parcerias com marcas que 

apostam em um público jovem e descontraído (CAPRICHO, 2017).  
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A youtuber busca aproximação com o público adolescente por meio de um 

vocabulário repleto de gírias e bordões, se posicionando diante da câmera de forma 

descontraída e solicitando interação pelos comentários. As marcas que procuram Nah 

possuem estilo despojado, de preços acessíveis e apostam em produtos que atraem o 

público jovem. No vídeo “RECEBIDOS DE OUTUBRO! Abrindo caixas” postado no dia 12 

de novembro de 2015, o cenário é a sala de sua casa, com poucas decorações e pouca 

iluminação, para mostrar os produtos lê as cartas que os acompanham e coloca o nome 

da marca no canto esquerdo da tela. O vídeo “PRIMEIRO RECEBIDOS DO ANO!!! 

Abrindo presentes” do dia 15 de fevereiro de 2017, também se utiliza da sala como 

cenário, no entanto o enquadramento utilizado mostra mais o ambiente, possuindo 

decorações e utilizando as caixas como cenário, a iluminação é clara e a edição utiliza um 

tom rosado como filtro, acrescentando uma música de fundo. A youtuber mostra as 

marcas com mais intimidade, elogiando e agradecendo os presentes. Ilustrado pela figura 

02, o número de visualizações de ambos vídeos analisados é bem similar, contudo 

cresceram significativamente o número de curtidas e de comentários, ocorreu um 

aumento considerável também no tempo de permanência do espectador no vídeo.  

 

Figura 02 - Comparativo da análise dos vídeos de recebidos de Nah Cardoso 

 
Fonte: A autora 

 

Segundos dados do site Socialblade (2017), Taciele Alcolea possui canal no 

YouTube desde o ano de 2009, contando com cerca de 3,6 milhões de inscritos. Seu 

canal traz conteúdos relacionados a moda, lifestyle, dicas de customização e decoração, 

mostrando seu estilo feminino, romântico e delicado. 
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Taciele Alcolea conquista o público com seu carisma, demonstrando intimidade 

e interage com o marido durante os vídeos, fazendo com que o espectador se sinta 

envolvido em sua vida. As marcas que enviam presentes a ela são brasileiras, de preços 

acessíveis e possuem estilo mais feminino com certo romantismo. O vídeo “1..2..3 

Pirando- Nunca recebi tantas caixas.. OMG!!” de 15 de abril de 2015, se utilizou da sala 

de sua casa como cenário, mostrando as caixas recebidas e sem muita iluminação, ao 

abrir os produtos conta sua relação com a marca e agradece os presentes. O vídeo 

recente publicado no dia 28 de março de 2017 leva o nome de “RECEBIDÃO DO ANO ♡”, 

o ambiente é a sacada de sua casa, aproveitando a luz natural, sem objetos de decoração 

e com as caixas a serem abertas compondo o cenário, além de música de fundo na 

edição do vídeo. Para divulgar as marcas, conta sua relação com a anunciada e coloca o 

nome de usuário do Instagram da empresa no canto inferior direito da tela. Como 

representado pela figura 03, o tempo de duração dos dois vídeos sofreu poucas 

alterações, o mesmo aconteceu com o tempo de permanência do usuário no vídeo. No 

entanto o número de visualizações do vídeo mais antigo é duas vezes maior que o vídeo 

mais recente e o número de curtidas e “descurtidas” é também maior.  

 

Figura 03 - Comparativo da análise dos vídeos de recebidos de Taciele Alcolea 

 
Fonte: A autora 

 

Por meio da análise dos vídeos das três youtubers foi possível observar que 

este formato de vídeo, onde são mostrados os produtos que recebem em sua caixa 

postal, é comum entre a categoria de moda e beleza e possuem boa aceitação do público. 

Para as marcas se torna uma boa forma de anunciar seus produtos, principalmente para 

aquelas que são mostradas na primeira metade do vídeo. 
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Dos vídeos analisados o cenário e a qualidade de imagem foram fatores 

relevantes para o aumento do número de curtidas. No entanto o contrário acontece com a 

última youtuber analisada, sendo o título apelativo do vídeo antigo fator relevante para o 

número expressivo de curtidas. Já a queda no número de curtidas do vídeo recente pode 

ser associada ao volume música de fundo, acrescida na edição, que em comparação com 

os outros analisados é demasiadamente alta.  

Como corroboram Amaya e Rojas (2016) a substituição do uso da mídia 

tradicional para o YouTube objetiva gerar consumo de moda por meio da persuasão, isto 

posto muitas marcas procuram youtubers a fim de atingir rapidamente seu público, 

fazendo com que os vídeos se tornem ferramentas primordiais para a criação de 

marketing de conteúdo. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As marcas de moda utilizam progressivamente as redes sociais como forma de 

aproximação com seu cliente, podendo ser considerado um método efetivo para 

veiculação de informações. A geração de conteúdo se tornou uma das principais 

estratégias para criação da imagem da marca e consequentemente a identificação com o 

consumidor. A construção de lifestyle considerado ideal por determinado influenciador nas 

mídias sociais, provoca no indivíduo o desejo de possuir certos produtos. Estando além 

da satisfação de necessidades básicas, o indivíduo pretende consumir para se aproximar 

do ideal posto.  

O uso da plataforma YouTube pelos influenciadores digitais aumenta a 

proximidade com o público, já que personalidade e o lifestyle são elementos em primeiro 

plano na criação de conteúdos para os vídeos, delimitando o espectador assíduo. Visto 

isso as marcas de moda procuram cada vez mais contato com os youtubers como forma 

de divulgar seus produtos, objetivando estreitar o elo com o cliente.  

Por meio do exposto, evidenciou-se o poder de persuasão que essas youtubers 

possuem. Com milhões de inscritos e diversas visualizações, as marcas de moda que 

apostam na divulgação de seus produtos por meio dos influenciadores, conseguem 

identificar qual público estão atingindo, bem como sua efetividade. Aproveitando assim a 

relação de confiança criada entre o influenciador e seu público.  

Para estudos futuros sugere-se ampliar a análise de dados aplicando a técnica 

de análise de conteúdo e semiótica, relacionando a linguagem às imagens, tanto do 
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cenário quanto da produção audiovisual, apresentando-se, assim, a limitação do presente 

estudo.  
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Resumo:  O Turismo cultural  numa cidade traz uma vasta  possibilidade de desenvolvimento social,  de
preservação e a conservação das construções históricas de um povo, preservando recordações e emoções
únicas que sustentam a identidade local. Através de pesquisa qualitativa na cidade de Torres (RS) buscou-
se  compreender  a  situação  do  patrimônio  cultural  da  cidade.  A partir  da  análise  das  primeiras  ruas
estabelecidas no município: Júlio de Castilhos, José Antônio Piccoral e Alferes Ferreira Porto, observou-se
a situação das construções históricas. Para tanto, utilizou-se de um método próprio, onde se considerou
que,  apesar  de  algumas  construções  estarem  em  um  estado  visivelmente  ruim,  há  possibilidade  de
restauração  para utilizar-se delas  para  desenvolver  o  turismo cultural  no local  e,  assim,  agregar  valor
relacionado a preservação e a conservação da cultura material e imaterial.

Palavras chaves: Turismo, patrimônio, preservação.

INTRODUÇÃO
O município de Torres-RS é reconhecido como um dos principais pontos de

atração turística litorânea da região sul do Brasil. Localizado no litoral norte do Rio Grande

do  Sul,  Torres  tem  colonização  que  remonta  ao  início  do  século  XIX.  Entretanto,  o

Patrimônio Cultural Material tem tido pouca atenção como instrumento potencializador do

Turismo na região,  em especial  pela  preservação da história  da colonização local.  O

Turismo Cultural  no  município  é  pouco explorado pelos turistas,  comunidade e  poder

público  em suas abrangências.  Sem tal  preocupação,  o  desenvolvimento  urbano e  a

pressão  imobiliária  ameaçam  as  construções  antigas,  que  acabam  suscetíveis  às

especulações.  Nesse  contexto,  compreender  a  potencialidade  e  as  alternativas  de

preservação são essenciais para a cidade como um todo.

CONTEXTO DE PATRIMÔNIO CULTURAL
O  patrimônio  histórico  e  cultural  de  uma  cidade  é  a  maneira  de  preservar  a

memória daquele lugar e a sua história. Um povo sem passado não tem memória, Soares,

Klamt (2007, p. 17) “Patrimônio é alguma coisa que vai passando de geração em geração

[..]”, a sua preservação assegura a sobrevivência da memória de um povo. Mas o que é

Patrimônio Histórico e cultural? Para a legislação brasileira, Brasil (1937):

O conjunto de bens móveis e imóveis existentes no País e cuja a conservação
seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história
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do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico
ou artístico.

O patrimônio  cultural  está  sendo  cada  vez  mais  divulgado  e  valorizado.  O

patrimônio cultural pode reconstruir uma sequência hereditária, trazendo por esses meios,

uma relação social. Mas o fato de preservar não assegura a condição de transformar um

objeto  em patrimônio  histórico  GUIMARÃES (2012,  p.100)  “O  patrimônio  é,  portanto,

resultado de uma produção marcada historicamente”. Segundo RODRIGUES, a diversos

fatores que devem ser analisados para a preservação do patrimônio cultural,  como a

participação  da  sociedade  e  o  poder  público  correlacionando  as  circunstâncias  do

momento.  Baseando-se  nesses  conceitos,  este  estudo  procurou identificar  a  situação

atual do Patrimônio Cultural do município de Torres - RS, comparando com o Turismo

atual do lugar que é Turismo de Sol e Praia com belas paisagens naturais, predominante

na região.

HISTÓRIA DE TORRES
Em 1777, no século XVII, os portugueses construíram sobre o morro do Farol

uma fortificação militar, que foi chamado de Forte São Diogo, com a intenção de manter a

guarda e manter longe os invasores espanhóis (RUSCHEL, 1995). O primeiro morador de

Torres foi o alferes Manoel Ferreira Porto, que ali construiu sua casa, a Igreja Matriz e

criou seus filhos, sendo considerado o fundador da Cidade. Em meados de 1826, deu-se

início a colonização da cidade, com a vinda de famílias de imigrantes alemães, com as

primeiras construções realizadas na rua de cima, a atual José Antônio Piccoral e na rua

de  baixo  a  atual  Júlio  de  Castilhos.  Segundo  GEDEON  (2014,  p.  82),  os  casarões

começaram a ser construídos no início do século XIX e durante o século XX eram o

centro turístico do município.

A rua  de  baixo  era  o  caminho  para  viajantes  que  cruzavam o  litoral,  nela

haviam bares, armazéns, a sede do jornal e o presídio. Segundo GEDEON (2014), uma

das características dessa época é que as casas são geminadas, aproveitando as paredes

laterais,  sendo  apoio  uma  para  outra.  Sendo  que  hoje  com  o  avanço  urbano  e  a

especulação imobiliária, já traz poucos vestígios das primeiras construções.

O turismo no município de Torres teve início na década de 1910, com o uso do

território  litorâneo,  o  “Turismo  Balnear”,  que  com  sua  beleza  intocada  despertava  o

espírito aventureiro (GEDEON, 2014). A partir dessa época até a década de 1970 Torres

teve seu auge na expansão do turismo e seu impacto na urbanização. Para IGNARRA, o
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(...) “fenômeno turístico está relacionado com as viagens, a visita a um local diverso do da

residência das pessoas” (2003, p. 2). 

Segundo Gedeon, a identidade cultural  de Torres está se perdendo, por ser

uma cidade turística o desenvolvimento urbano é necessário, pode-se destacar alguns

empreendimentos que foram implantados em locais que deveriam preservar a história do

município.  Com  isso  está  acontecendo  o  conflito  entre  o  progresso  urbanístico,  e  a

preservação da história. Nora e Pugen (2008, p. 11):

Sob esse enfoque, o desafio encontra-se em conseguir uma estabilidade viável de
manutenção destas identidades e o desenvolvimento necessário para o progresso.
O equilíbrio  entre  estas duas variáveis  é  mais facilmente alcançado quando o
turismo é minuciosamente planejado, controlado e reavaliado constantemente.

A  preservação  do  Patrimônio  Cultural  pode  surgir  como  um  recurso  de

desenvolvimento  para  a  comunidade local,  aliada a  uma gestão sustentável,  MOSER

(2014, P. 16) “[...] o Patrimônio tem valor por si só, pois se constitui ao mesmo tempo a

memória  coletiva  da  população  e  um  potencial  recurso  para  o  seu  futuro”.  Assim  a

comunidade junto com o poder público podem utilizar a Preservação do Patrimônio como

uma maneira de desenvolver o turismo cultural.

Atualmente as pessoas viajam por lazer, entretenimento, e motivação de novas

vivências,  o  conhecimento  de outras  culturas  e  suas  identidades  culturais.  O turismo

cultural cresce com a definição de preservar a história do local e sua trajetória remetendo

a  memória,  RODRIGUES  (2011,  p.  15)  “O  Turismo  cultural,  tal  qual  o  concebemos

atualmente,  implica  não  apenas  a  oferta  de  espetáculos  ou  eventos,  mas  também a

existência  e  preservação  de  um  patrimônio  cultural  representado  por  museus,

monumentos e locais históricos”. Quando o turista viaja para conhecer outra cultura, está

aberto a compreendê-la e assimilar sua identidade, e o turismo é um estimulador das

atividades culturais e da continuação da preservação de uma sociedade e sua memória,

caracterizando uma experiência de vivência do passado com presente.   Muitos locais

estão sendo preservados com a ajuda da comunidade e turistas, que perceberam que o

Turismo Cultural pode contribuir para a melhoria do local onde está inserido o atrativo

turístico. MENESES (2006, p.24-25) “Material ou imaterial, as construções culturais são

parte de um uníssono de experiências históricas, vivificadas de forma integrada, portanto

dinâmicas  no  tempo”.  Essa  construção  deve  considerar  a  vivência  do  presente  sem

esquecer a integralidade do passado.

METODOLOGIA
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O estudo de caso parte de uma abordagem qualitativa GRESSLER (2007, p.

102)  “[...]  que  visa  à  compreensão  de  uma  realidade  específica,  ideográfica,  cujos

significados são vinculados a um dado contexto [...]”, e com isso o objetivo foi fornecer

dados para a compreensão do Patrimônio Cultural de Torres/RS no Turismo. A pesquisa

por análise das construções históricas das ruas Júlio de Castilhos, José Antônio Piccoral e

Alferes Ferreira Porto, com referências bibliográficas, descritivas da evolução histórica no

desenvolvimento urbano de Torres.  Foi  feito  uma análise com um amostragem de 30

construções  históricas,  conforme  parâmetro  abordado  para  distinguir  e  ter  uma

classificação.

DADOS DE PESQUISA
Conforme  a  pesquisa  realizada  no  dia  17  de  junho  de  2017,  foram  fotografadas  30

construções, nas ruas Júlio de Castilhos, José Antônio Piccoral e Alferes Ferreira Porto, e

analisadas  por  meio  de  sua  estrutura.  Foi  definido  um  parâmetro  para  dividir  as

construções. Há de salientar que um dos objetivos era fazer uma pesquisa de forma onde

se  conseguisse  analisar  com  critérios  fáceis  de  entendimento  para  transmitir  essas

informações, então foram definidas quatro padrões para uma melhor abordagem:

● Preservada, que está aparentemente com boa estrutura mas que foi modificada, ou

seja, não possui todas as características originais;

● As que mantém suas características originais,  que por  sua vez estão em mau

estado de conservação, estão visivelmente danificadas mas possuem sua estrutura

original;

● E as que estão em bom estado de conservação e mantém suas características

originais, ou seja, de alguma forma está preservada pelo proprietário;

● E a Tombada como patrimônio material cultural. Conforme a tabela abaixo:

TABELA DE MONUMENTOS DE TORRES:

PADRÕES DE ANÁLISE N° DE EDIFICAÇÕES

Características originais (Restaurado), Tombado pelo Patrimônio Histórico 01

Características originais mas não está preservada; 05

Características originais e preservadas pelos proprietários 14

Preservada mas não possui todas as características originais 10

Fonte: Os autores, 2017.
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Observa-se na tabela que há apenas um monumento Tombado pelo Patrimônio

Histórico do Estado do Rio Grande do Sul, IPHAE1, a Igreja Matriz de São Domingos2,

figura 1, que está entre as ruas analisadas, com características originais foi restaurada e

entregue a comunidade em abril deste ano, a restauração contou com recursos vindos da

Mitra Diocesana de Osório,  da Prefeitura Municipal  e das leis de incentivo estadual e

federal (LIC3 e Rouanete4) informações do site oficial do IPHAE, sendo que a mesma foi a

primeira igreja a ser construída no litoral entre Laguna (SC) e Osório (RS).

Figura 1 - Igreja São Domingos

Fonte: Os autores, 2017.

Já as construções que possuem características originais, e estão abandonadas

ou não estão sendo conservadas, são 05, estão sob a ameaça de a qualquer momento

serem modificadas ou destruídas por ação do homem ou do tempo (chuva, sol, vento),

pois  na  pesquisa  identificou-se  que  muitas  dessas  estão  com  sua  estrutura

comprometida, já com algumas partes sem telhado, as paredes com rachaduras, e a sua

beleza está sendo ofuscada pela falta de cuidado, figura 2.

Figura 2 - Casa Abandonada na rua Júlio de Castilhos

Fonte: Os autores, 2017.

1 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado
2 A Igreja é Tombada pela portaria 05/83 de 03.02.83, do IPHAE, nº do processo 03163-25.00-

SCDT/82, inscrição 15 no livro do Tombo Histórico, de 07/02/1983.
3 Lei de Incentivo à cultura.
4 Lei Rouanet é uma forma de recolher fundos para ampliar os investimentos na área cultural do 

país, por meio do incentivo fiscal.
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As construções com características originais e preservadas pelos proprietários

com um número de 14 construções, há de se citar um exemplo nesse padrão, um hotel

pousada que usa dessas características originais como uma forma de estética para atrair

os turistas como diferencial, figura 3.

 
Figura 3 - Hotel Pousada Prainha

Fonte: Os autores, 2017.

E o último padrão que são as construções que estão preservadas mas não

possui todas as características originais, identificou-se 10, suas estruturas são originais,

mas  sofreram  alterações  na  sua  arquitetura,  como  troca  de  janelas  e  portas  e  ou

colocadas grades, os telhados foram substituídos por telhas de amianto, figura 4, todas as

modificações foram feitas pelos proprietários.

Figura 4 - Empreendimento Modificado na rua Júlio de Castilhos

Fonte: Os autores, 2017.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O  estudo  revelou  que  as  construções  estão  em  diferentes  condições  de

estrutura sendo que algumas estão definhando pois estão sem cuidados, o patrimônio

material de Torres está se perdendo com o avanço da especulação imobiliária e sem o

conhecimento e incentivo, os proprietários acabam cedendo aos altos investimentos que
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são oferecidos, como aconteceu recentemente no mês de maio uma casa de arquitetura

histórica que foi demolida para a construção de um novo empreendimento.

As  construções  históricas  por  meio  de  um  planejamento  turístico  e  de

infraestrutura, podem complementar o turismo na cidade de Torres. Há possibilidade de

restauração nas construções que estão visivelmente ruins, no que se refere à estrutura ou

aquelas que já sofreram modificações nas características originais, para desenvolver o

turismo cultural  no local e, agregar valor na parte histórica da cidade, para ambos se

desenvolverem, tanto o turismo cultural como o turismo de sol e praia. Sugere-se com

isso mais estudos no patrimônio cultural da cidade de Torres com incentivo e união do

poder público e privado para que haja uma nova fonte de renda e a valorização da Cultura

Material e Imaterial que ainda existe, mas que está se perdendo com o tempo.
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Resumo: A  compreensão  de  que  a  Acessibilidade  deve  ser  pensada,  não  somente  para  ambientes
públicos,  mas  também  para  projetos  arquitetônicos  de  ambientes  residenciais  é  um  dos  conteúdos
necessários para formação dos Técnicos em Edificações no desenvolvimento de projetos arquitetônicos
para residências unifamiliares, com vistas às necessidades espaciais de todos, inclusive do idoso. Este
trabalho,  desenvolvido entre 2015 e 2016, quando contemplado em Edital  do CNPQ de PIPCIT/ IFSC,
apresenta  um estudo  sobre  esse  tema,  com  objetivo  de  gerar  recomendações  para  os  Técnicos  em
Edificações,  estudantes desse curso  e  profissionais,  e  também,  contribuir  com recomendações para  o
governo municipal de Criciúma. Isso tornou-se possível por meio da aplicação de diferentes métodos, tais
quais: Revisão bibliográfica e documental, análise de Plantas Baixas de projetos para idosos, concepção de
Projeto Arquitetônico Acessível ao idoso e Desenvolvimento de maquetes. Os resultados apontam, entre
outros, conclusões acerca da atuação dos Técnicos em Edificações em projetos acessíveis e sugestões
para alterações no Código de Obras do Município, a fim de melhorar as condições de adaptação para
acessibilidade em todas as futuras residências de Criciúma. A conclusão do trabalho de pesquisa fomentou
a  submissão  e  aprovação  de  um projeto  de  extensão  com tema  similar,  em andamento  no  segundo
semestre de 2017.

Palavras-Chave: Projeto acessível para idosos, casa e acessibilidade, técnico em edificações.

1 INTRODUÇÃO

O técnico em edificações egresso no IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina)

tem competência legal para realizar obras de até 80m², com a aprovação da prefeitura.

Onde a realização do projeto arquitetônico é feita para a edificação durar um período

prolongado, mas normalmente, esta não é pensado para longevidade de seu usuário.

Paralelo  a  este  fato,  é  notória  uma crescente  preocupação  em relação  as

últimas décadas, no que se refere a acessibilidade, tanto do poder público, quanto dos

profissionais responsáveis pelo ambiente construído, em suas publicações.

Com o objetivo de elencar recomendações para os técnicos em edificações e

para Prefeitura Municipal  de Criciúma,  aplicáveis  a  projetos arquitetônicos adequados

para  moradores  idosos,  está  pesquisa,  concluída  em  2016,  propõe  um  estudo

multimétodos,  no  qual  se  possa confrontar  quatro  questões primordiais:  Demanda de

residências para famílias com idosos; Código de Obras; limite de 80m² e a Acessibilidade.

2 METODOLOGIA
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Este  projeto  de  pesquisa  é  de  categoria  básica,  de  levantamento  e  com

tratamento de dados e resultados qualitativos.  Quanto aos métodos foram utilizados ,

primeiramente  realizou-se  revisões  bibliográficas  e  documental,  a  análise  de  Plantas

Baixas  de  projetos  para  idosos,  concepção  de  Projeto  Acessível  ao  idoso  e

Desenvolvimento de maquetes.

A  aplicação  do  método,  aqui  denominado,  Análise  de  Plantas  Baixas,

adaptação do método de análise de PEREIRA (2007),  para averiguar  graficamente a

conformidade entre plantas baixas de projetos e a acessibilidade será explicada a seguir:

Os autores  utilizaram como amostra os  sete  (7)  projetos desenvolvidos em

AutoCAD, pelos alunos do IFSC na Unidade Curricular de Projeto Arquitetônico, onde lhes

foi proposto um cliente idoso. A análise foi dividida em 6 etapas:

a) Na primeira etapa, foi observada a acessibilidade no quesito atividade e uso,

no qual importa a disposição das mobílias, equipamentos utilizados em uma residência e

os desníveis da mesma tendo como simbologia verde, o desnível  ≤ 1,5 cm, e vermelho,

se fosse > 1,5 cm. 

b) Na segunda etapa, seguindo a NBR 9050/2015, que admite o diâmetro de

rotação  de  150  cm,  para  uma  cadeira  de  rodas  com  80cm  de  largura  e  120cm de

comprimento. Demarca-se os locais dentro da residência onde seria ou não, possível a

manobra de rotação da mesma, com simbologia de um círculo sobreposto ao desenho,

onde o espaço que permitisse a rotação completa da cadeira de rodas teve coloração

verde, e o que não permitisse teve coloração em vermelho. 

c)  Na terceira etapa traçou-se pelo interior  das casas,  as possibilidades de

locomoção, onde diferenciou-se as áreas acessíveis para facilidade de circulação com

traço de largura 90 cm, inferindo a medida de uma muleta dupla.

d) Na quarta etapa, para analisar os vãos-livres e esquadrias, utilizou-se de

retângulos 120 cm x 150cm nos ambientes da casa. Em coloração amarela, o vão que

permite o retângulo, já na cor azul, não permite.

e) Na quinta etapa, elaborou-se uma tabela com soluções analisadas, proposta

no projeto das casas avaliadas, relacionadas à acessibilidade, onde as respostas seriam:

sim, não ou parcial para o atendimento à acessibilidade.

f) Tendo os dados e os conhecimentos acerca de uma edificação acessível,

iniciou-se a sexta etapa o processo de criação de um projeto que atendesse a todas as

demandas do usuário, respeitando da mesma forma as leis vigentes e respeitando 80 m².
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Resultados das Pesquisa Bibliográfica 

As principais fontes teóricas que embasaram este trabalho foram referentes,

inicialmente,  ao  aumento  da  População  idosa  no  país  e  consequentemente,  a

necessidade de moradia para estes usuários, que tem estimativa de vida de 75,2 anos,

em 2015, no Brasil, segundo o IBGE (2016).

Com o passar dos anos, o organismo humano muda, e é necessário que a

residência  do  indivíduo  também  sofra  modificações  para  melhor  atendê-lo  com  mais

conforto, segurança e espaço para a acessibilidade, descreve Milaneze (2013)

O entendimento sobre Desenho Universal, Acessibilidade e Deficiências foram

essenciais para compreender que todos estão vulneráveis a sofrerem acidentes no dia a

dia, podendo assim, ocasionar em um problema físico.

 “A presença de uma deficiência implica na existência de determinados níveis de
limitação  para  a  realização  de  atividades.  No  entanto,  o  grau  de  dificuldade
existente  em  cada  situação  pode  ser  minimizado  por  soluções  de  desenho
universal  ou  pela  presença  de  equipamentos  de  tecnologia  assistiva  que
aumentam a capacidade do indivíduo.” (DISCHINGER; BINS ELY; PIARDI, 2012,
Pág. 22).

As mesmas autoras, desenvolveram os quatro componentes fundamentais da

acessibilidade, os quais são: 

Orientação espacial, que está ligada a compreensão de espaço; Comunicação,

que  refere-se  a  troca  de  informações  interpessoais;  Deslocamento,  que  busca  boas

condições de circulação ao longo dos trajetos; Uso, voltado a possibilidade de interação

de qualquer indivíduo com o meio.(DISCHINGER; BINS ELY; PIARDI, 2012).

Nas atividades apresentadas, focou-se em dois desses quatro componentes –

o deslocamento e o uso – aspectos fundamentais para o desenvolvimento das análises

voltadas aos idosos. Tendo como objetivo principal, permitir um percurso livre de barreiras

e seguro, de modo que possam utilizar todos os ambientes e equipamentos.

3.2 Resultados da Pesquisa Documental

Fez-se necessário o estudo para compreensão textual e gráfica da principal

norma da Acessibilidade, a NBR 9050/2015. Os principais embasamentos referentes a

norma foram voltados para os aspectos que seriam analisados nos projetos executados

pelos alunos, descritos na metodologia. Exemplos tem-se nas figuras 1, 2 e 3.
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Além disso, foi necessária a consulta a Lei Nº 2847, de 27 de maio de 1993

(Código de Obras da cidade de Criciúma); capítulo IV – seção I, que trata das edificações

em geral, e também seção II que faz referência às edificações residenciais. 

Figura 01 – Dimensões do módulo de referência

Fonte: ABNT NBR9050/2015

Figura 02– Dimensões do módulo de referência em rotação em 360º

Fonte: ABNT NBR9050/2015

Figura 03 – Largura considerada de deslocamento em linha reta

Fonte: ABNT NBR9050/2015

3.3 Resultados da Análise de Plantas Baixas

A seguir,  as Figuras 4, 5  e 6,  demonstram graficamente,  a forma como as

análises de plantas baixas foram realizadas, seguindo o método descrito anteriormente.
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Figura 04 – Análise do uso

Fonte: Autores,2016 

Figura 05 – Análise da rotação

Fonte: Autores,2016 

Figura 06 – Análise da área de circulação

Fonte: Autores,2016 

3.4 Resultados da Elaboração de um Projeto para Idoso

Fez-se um primeiro estudo preliminar de  Projeto Arquitetônico para idosos,

que necessitava, inicialmente, de três dormitórios, para família composta por um casal,

um filho e um idoso. A edificação seguiria as exigências da NBR 9050 e o código de obras
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local, ou seja, com parâmetros mínimos de acessibilidade. Porém, este totalizou 87,69m²

e superou a área máxima de 80 m² estabelecida por lei, para um técnico em edificações.

Projetou-se uma residência unifamiliar, onde morariam apenas um casal e um

idoso, possibilitando assim, a colocação de dois quartos no projeto, conforme figura 7.

Figura 07 – Planta Baixa com 79,84m²

Fonte: Autores,2016 

Com o projeto realizado no AutoCAD, fez-se a maquete eletrônica utilizando o

Software SkechUp, onde obteve-se o volume e detalhamento de peculiaridades do projeto

arquitetônico em 3D. Ao final, para efeito comparativo, fez-se uma planta baixa similar,

não  acessível,  seguindo  apenas  o  código  de  obras  da  cidade  de  Criciúma,  onde  o

resultado encontrado não promovia a acessibilidade necessária para o cliente, idoso ou

deficiente, na edificação.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao fim de um ano de pesquisa, cumpriram-se os objetivos propostos no projeto.

Quanto à recomendações para o Técnico em Edificações, pode-se afirmar não

ser  possível,  mesmo  seguindo  a  risca  a  norma  e  projetando  a  residência  com  os

parâmetros mínimos de acessibilidade, fazer uma casa unifamiliar de 80m² de área, com

três dormitórios, sendo acessíveis a área comum e apenas um dos dormitórios, o que se

agrava quando se trata de dois pavimentos. Aponta-se como uma dificuldade projetual, a
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disposição dos móveis, já que, as áreas de circulação devem ter no mínimo 90 cm de

largura.

No código de obras de Cricúma constam portas de 70 cm em dormitórios e de

60 cm em banheiros, porém estas aberturas não permitem que uma pessoa com cadeira

de rodas ou muletas tenha acesso aos ambientes e dificulta obras de adaptação para

acessibilidade, que podem ser necessárias. Nesse sentido, os pesquisadores levaram a

sugestão de alteração deste item à Câmara de Vereadores do município.

Foi  possível  compreender  a  condição  do  idoso  por  meio  das  revisões  e

adquirir uma visão social e cidadã. Por isso, os pesquisadores sugerem que este tema

continue como objeto de estudo. Um projeto de extensão, inspirado nesta pesquisa vem

sendo desenvolvido em 2017-2, com o título: Este apartamento pode ser acessível?
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Resumo:  O  artigo  apresenta  os  resultados  iniciais  de  pesquisa  que  busca  avaliar  as  condições  de
acessibilidade em espaços livre e públicos, relacionando com aspectos de acesso e de possibilidades de
uso, com a finalidade de propor diretrizes de projeto urbano que contribuam para a construção de uma
perspectiva educadora para o município. A abordagem metodológica para alcançar os resultados esperados
trabalha  em  dois  eixos  complementares:  o  teórico-técnico  e  o  participativo,  permitindo  que  o  estudo
mantenha uma dinâmica de troca sustentável de conhecimentos com a comunidade local. Na metodologia
são caracterizados os espaços livre e públicos, os elementos de acessibilidade urbana associados bem
como o uso pela população local, na região de estudo. O estudo se desenha a partir de três projetos de
pesquisa,  sendo dois  PIBIC’s  e  um PIC170:  A.  Espaços livres  públicos:  acessibilidade  para  todos,  B.
Espaços  Livres  Públicos  na  Cidade  Educadora  e  C.  ESPAÇOS  LIVRES  PÚBLICOS  NA  CIDADE
EDUCADORA: Conceitos, metodologias e instrumentos aplicados ao contexto ambiental em área piloto da
Grande  Santa  Luzia,  em  Criciúma,  Santa  Catarina.  Na  fase  atual  estão  se  realizando  os  estudos
bibliográficos e os levantamentos locais que apoiam as definições de recorte na área e as costuras teóricas
que são utilizadas tanto para a composição de conceitos quanto para as análises dos dados. A situação
construída  de  integração  das  pesquisas  sobre  o  mesmo  eixo  temático  ampliou  as  possibilidades  de
aprendizado  e  de  conhecimentos,  oferecendo aos  professores  e  aos  acadêmicos  envolvidos  uma  real
oportunidade  de  experimentar  aspectos  práticos  ligados  a  interdisciplinariedade  e  a  sustentabilidade
também em nível teórico.

INTRODUÇÃO

A cidade pode incluir uma série de funções e, dentre elas, está a de ofertar aos

seus cidadãos espaços públicos que possibilitem o exercício da cidadania plena, em um

convívio  coletivo integrador,  saudável  e criativo.  Esta “função” se soma a outras para

definir o adjetivo “educadora” para a cidade. Para se tornar uma “Cidade Educadora”, a

cidade deve se assumir como ente coletivo, que reconhece seu papel de agente direto e

intencional no  processo  de  formação  de  seus  cidadãos,  tomando  para  si  a

responsabilidade e a vontade de realizar uma ação educadora que fortaleça a cidadania

dos indivíduos e dos grupos que permeiam sua existência (BERNET, 1997). 

A  partir  deste  entendimento,  compreendemos  que  quando  a  cidade  intenciona

desenvolver tal função poderá atuar em duas frentes: como tratamento normativo e de

gestão urbana, que considera a administração da cidade em viés ambiental e participativo

e,  por  outra  frente,  como  tratamento  analítico  do  contexto,  que  considera  a
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problematização das condições sociopolíticas em que emerge o discurso e a prática sobre

sustentabilidade aplicado às cidades. 

Neste  artigo  vamos abordar  a  questão da  “Cidade  Educadora”  realizando  uma

análise do contexto da acessibilidade espacial relacionada ao tratamento urbano dado em

um bairro de Criciúma. Esse recorte é sensível ao quadro brasileiro em que, segundo

dados do IBGE levantados em 2010, 17,2% da população possui algum tipo de limitação

funcional - físico-motora, cognitiva e sensorial, originando uma situação em que grande

parte deste grupo não tem acesso e, consequentemente, efetiva participação nas diversas

atividades sociais, inclusive aquelas que acontecem em espaços livres públicos (IBGE,

2012). 

Do ponto de vista do espaço de cidade, este contexto se expressa nas calçadas

mal conservadas, mal sinalizadas e/ou com obstáculos; nos pisos táteis mal colocados,

na incorreta inclinação de calçadas e rampas de acesso; entre outros tantos problemas

que  dificultam  o  uso  e  a  apropriação  dos  espaços  da  cidade  pelas  pessoas  com

deficiência, seja ela permanente ou temporária. Este quadro de oferta de acessibilidade

universal deve ser entendido como direito e dever dos cidadãos, da sociedade, e como

dever  do  Estado  quanto  a  oferta  de  espaços  públicos,  entendido  em  seu  contexto

originário, em latim publicus, “de todos” (SAVI, 2016). 

O  recorte  do  estudo  se  estabelece  em  área  de  atuação  da  Universidade  do

Extremo Sul Catarinense (UNESC), no “Programa Território Paulo Freire”. Este Programa

desenvolve doze projetos de extensão interdisciplinares de caráter participativo, focando

nos aspectos do empoderamento da sociedade e na sustentabilidade urbana, tendo como

área a região da Grande Santa Luzia, no município de Criciúma, inserida na área urbana

da cidade (Figura 1).
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Figura 1: Localizaçao da Regiao da Grande Santa Luzia no municipio de Criciúma 
Fonte: Pamplona e Siervi (2016) 

A  pesquisa  busca  avaliar  as  condições  de  acessibilidade  em  espaços  livre  e

públicos,  relacionando  com  aspectos  de  acesso  e  de  possibilidades  de  uso,  com  a

finalidade de propor diretrizes de projeto urbano que contribuam para a construção de

uma perspectiva educadora para o município. Para tanto são caracterizados os espaços

livre e públicos, os elementos de acessibilidade urbana associados bem como o uso pela

população local, na região de estudo. 

Esse estudo se desenha a partir de três projetos de pesquisa, sendo dois PIBIC’s e

um PIC170:  A.  Espaços livres  públicos:  acessibilidade para  todos,  B.  Espaços Livres

Públicos  na  Cidade  Educadora  e  C.  ESPACOS  LIVRES  PUBLICOS  NA  CIDADE

EDUCADORA: Conceitos, metodologias e instrumentos aplicados ao contexto ambiental

em area piloto da Grande Santa Luzia, em Criciúma, Santa Catarina. 

Em cada estudo são levantados elementos particulares, mas que integram três

eixos complementares:  A. relação da pessoa com deficiência e o seu entorno com os

espaços públicos específicos, B. Relação dos habitantes da área com os espaços livres e

públicos; e C. Estabelecer  criterios e categorias para leitura e representaçao de dados

ambientais que possam apoiar a elaboraçao de mapas e esquemas conceituais na area

em estudo (SAVI, 2016; SIERVI, 2016 e 2017).

Do conjunto  de levantamentos  e  análises,  se  trabalham os  seguintes  dados  e

informações: 
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A. (1) Grupo de usuários: pessoas com deficiência; (2) Tipo de lugar: espaços livres
públicos; (3) Fenômeno sócio-comportamental e socioespacial; e também 

B. (1) Caracterização dos espaços; (2) tipos de usos; (3) período de uso; e (4)
relação cotidiana da população com os espaços livres públicos. 

C.  (1)  Definir  criterios  e  categorias  para  leitura  e  representaçao  de  dados
ambientais da area. (2) Identificar e caracterizar as areas protegidas existentes na
area do recorte. (3) Analisar resultados elaborando croquis e esquemas para apoiar
a  execução  de  mapas;  (4)  Reunir  resultados  dos  estudos  A  e  B  apoiando  a
integração de dados no mapeamento elaborado pelo estudo.

A abordagem metodológica para alcançar  os resultados esperados trabalha em

dois eixos complementares: o teórico-técnico e o participativo, permitindo que o estudo

mantenha uma dinâmica de troca sustentável de conhecimentos com a comunidade local.

Essa postura apoia-se nos conteúdos temáticos trazidos por autores como Christopher

Alexander e Zuleica Patrício Karnopp,  resgatando a perspectiva conceitual  de “cidade

educadora”, como uma unidade que se constrói simultaneamente dentro do processo de

ensinar-aprender cidadania (SAVI, 2016; SIERVI, 2016).

1. RECONHECENDO A ÁREA DE ESTUDO: espaços livres na o piloto no bairro de São
Defende.

Para aplicação inicial foi selecionada uma área piloto dentro da delimitação

do Território Paulo Freire, na região da Grande Santa Luzia. O bairro selecionado foi o

São  Defende,  conforme  destaque  ilustrado  da  Figura  2.  Além  dos  aspectos  de

regularidade  da  malha  urbana,  também  se  considerou  nesta  definição  do  recorte  a

existência  de  dois  projetos  de  extensão  que  atuam  neste  contexto  (Projeto  Escola

Caetano Ronchi  UNACET/UNESC e Projeto Ambiente e  cidadania  PROPEX/UNESC),

uma  vez  que  a  partir  deles  se  ampliam  as  possibilidades  de  realização  de  ações

integradas com a comunidade escolar. 

Figura 2: Localização da área piloto e recorte de levantamento inicial na região do Território Paulo 
Freire/UNESC. Fonte: Savi, Siervi e Pamplona (2017)
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A

caracterização  dos  espaços  livres  da  área  piloto  levou  em consideração  a  leitura  da

morfologia de lotes e das ocupações pelas edificações.  Este levantamento permitiu  o

mapeamento dos espaços livre privados e públicos da área e identificação de formas de

ocupação da área, Figura 3.

Figura 3. Identificação dos espaços livres na área recorte. Primeiras aproximações
por mapeamento. Fonte: Relatório de pesquisa 2016-2017.
Fonte: Savi, Siervi e Pamplona (2017)

Verificou-se que a maior percentagem de espaço livre público está definida pelo

sistema  viário  e  que  outras  áreas  livres  públicas  presentes  estão  restritas  aos

equipamentos públicos ou institucionais, ou seja: escola, igreja, centro comunitário e área

de preservação permanente (neste caso é uma área estabelecida legalmente na nascente

do Santo André), conforme apresentado nas Figuras 4 e 5. 

Figura 4: Detalhe da área de recorte de 
levantamento inicial. 

Fonte: Savi, Siervi e Pamplona (2017)

Figura 5. Espaços livres públicos, 
institucionais e legais no recorte em estudo.

Fonte: Savi, Siervi e Pamplona (2017)
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Esta caracterização inicial é o ponto de partida para a convergência dos projetos no
que diz respeito ao cumprimento de seus objetivos específicos.

2.  ESTABELECENDO BASES  PARA CONSTRUÇÃO CONCEITUAL:  espaços  livres,
públicos e acessíveis  na cidade educadora

O  ponto  de  partida  e  de  chegada  do  estudo  está  ancorado  na  construção

conceitual  porque há necessidade de se integrar  as bases de concepção da “Cidade

Educadora”, que possui sua perspectiva fortemente ancorada em abordagens do campo

disciplinar da educação (GADOTTI, 2009; BERNET, 1997), aos conceitos e pressupostos

da Arquitetura e do Urbanismo.  Esta aproximação é fundamental  para aperfeiçoar  e

amadurecer as propostas de aplicação e de implantação da “sala de aula urbana” que é a

proposta síntese da “Cidade Educadora”.  Entendemos que a proposta  da “cidade que

educa”  é  pano  de  fundo  para  o  fortalecimento  de  uma  gestão  urbana  em  nível

socioambiental, dando-se, por essa razão,  importância à participação da sociedade como

caminho ao aumento das potencialidades e das contribuições das pessoas na construção

de uma cidade mais humana e coletiva (GADOTTI, 2009). 

Neste sentido, há que se pensar em espaços na cidade que permitam que essa

qualidade  participativa  se  expresse  e,  neste  âmbito  conceitual,  os  espaços  livres  e

públicos  são  entendidos  na  Arquitetura  como  qualificadores  do  ambiente  da  cidade,

permitindo que seus habitantes convivam entre si, em trocas intergeracionais, atividades

de cultura e de lazer, enfim que se aproximem de processos que promovam e fortaleçam

sua cidadania urbana (SIERVI, 2016).

Estabelece-se,  desta  forma,  possíveis  pontes  conceituais.  Em  uma  primeira

aproximação  podemos  definir  que  em uma  cidade  educadora  os  conhecimentos  são

compartilhados,  possibilitando  a  promoção  criativa  da  sustentabilidade,  criando  novas
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possibilidades de relações de convívio  entre indivíduos e entre os espaços do bairro,

respeitando-se  as  condições  e  os  recursos  disponíveis,  sejam  eles  naturais  ou

construídos. Esta configuração atua diretamente sobre a qualidade de vida da população

e sobre a forma como esse “espaço educador” é utilizado pela população, considerando-

se  que  estes  são  espaços  coletivos  e  públicos  (com  funções  de  conexão,  lazer  e

recreação)  que  guardam  relação  direta  com  a  qualidade  de  vida,  influenciando  as

relações sustentáveis do espaço com os seres humanos (SIERVI, 2016). 

2.1 Espaços urbano e os espaços livres públicos na Cidade

Por  definição,  o  espaço  urbano  é  formado  por  ambientes  construídos  –  áreas

edificadas  por  residências,  indústrias,  comércio,  serviços  e  arquiteturas  institucionais,

além dos espaços destinados às circulações de pessoas e veículos e dos resquícios não

edificados definidos como “espaços livres de construção”. Estes espaços são: quintais,

jardins,  ruas,  avenidas,  praças,  parques,  rios,  matas,  mangues,  praias  urbanas,  ou

simples vazios urbanos.  Dentre estes espaços ainda há a diferenciação entre o que é

público e o que é privado. 

Os espaços livres públicos se definem como bens de propriedade pública, com

diferentes graus de acessibilidade e de apropriaçao que se classificam em:  1.  bens de

uso comum do povo - espaços de apropriaçao pública por excelencia: a rua, a praça, o

parque  urbano,  a  praia,  etc;  2.  bens  de  uso  especial  -  destinados  a  atividades

especificas:  os espaços livres de uma escola pública ou de algum outro edificio pública,

por  exemplo);  e 3.  bens  dominicais:  são bens  disponíveis,  sem destinação  pública

definida: terras devolutas e área livres de prédios públicos desativados ou sem destinação

pública específica (QUEIROGA , 2011).

Os espaços livres públicos formam um subsistema dentro do sistema de espaços

livres.  O principal  espaço livre urbano e a rua, elemento fundamental  de conexao na

cidade, por onde ocorre grande parte da vida cotidiana da sociedade urbana. Parques,

praças, mirantes, calçadoes, promenades, unidades de conservaçao de proteçao integral,

lagoas, praias, rios, etc. se constituem nos demais elementos desse sistema. 

Entendendo que todos espaços livres de uma cidade configuram um Sistema de

Espaços  Livres,  igualmente  o  conjunto  de  espaços  livres  públicos  estruturam  um

subsistema dentro desse sistema maior de espaços livres. Outra questao importante e

entende que o principal  espaço livre urbano e a rua, sendo elemento estruturador de
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conexao e geraçao de vida cotidiana na cidade, sendo os parques, as praças, calçadas,

as unidades de conservaçao etc os demais elementos desse sistema de espaços livres.

Podemos  entender  entao  que  o  sistema  de  espaços  livres  públicos  e  o  principal

subsistema de espaços livres que atende à esfera de vida pública, ou seja aos bens de

uso comum da população (QUEIROGA , 2011). 

Questões como a localização, a acessibilidade e a distribuição dos espaços livres

públicos  definem  um  complexo  sistema  de  conexões  com  múltiplos  papéis  na  cena

urbana, porque são vários os seus usos, sendo algum deles: ócio, circulação urbana,

conforto,  conservação  e  requalificação  ambiental,  drenagem  urbana,  imaginário  e

memória urbana, lazer e recreação (MACEDO; CUSTÓDIO, et. al., 2009). 

2.2 Acessibilidade na Cidade 

Pensar em acessibilidade em nível urbano possibilita ampliar este conceito uma

vez  que podemos identificar  variados graus de “acessibilidade”,  tais  como o  fisico,  o

social,  o cultural,  o acesso normativo entre outros. Em todos os casos,  a questão da

acessibilidade deve ser observada quanto as restriçoes seja de acesso ou de usos.

Como espaço público foi definido como de apropriaçao e propriedade pública, um
parque  cercado  ou  um  zoologico,  de  propriedade  do  Estado,  que  requer
pagamento,  sao considerados espaços públicos.  O potencial  de transparencia,
acessibilidade e visibilidade e maior no espaço público. 

Neste sentido, a acessibilidade torna-se um conceito amplo que supera o senso

comum da simples necessidade de uma rampa. No sentido da acessibilidade física, é

necessário que coexistam quatro componentes: deslocamento, orientação espacial, uso e

comunicação atendendo às diferentes capacidades de maneira que a ausência de apenas

um deles afeta o acesso integral, como apontam Dischinger, Bins Ely e Borges (2009). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na  fase  atual  dos  estudos  já  se  realizaram  os  estudos  bibliográficos  e  os

levantamentos locais que apoiam as definições de recorte na área e as costuras teóricas

que são utilizadas tanto para a composição de conceitos quanto para as análises dos

dados. 

Os  levantamentos  atuais  iniciais  se  sistematizaram  nos  relatórios  de  pesquisa

abrindo espaço para que seja possível avançar com a etapa de aproximação comunitária.

Espera-se que os resultados destas pesquisas contribuam para aperfeiçoar a reflexão

sobre o papel da gestão dos espaços urbanos, tanto pela administração pública quanto

ISSN 2526-4044      p. 298



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

pelas  comunidades,  promovendo  a  melhoria  da  acessibilidade  e  possibilitando  a

configuração de espaços educadores que fortaleçam a cidadania e a inclusão social. 

A situação construída de integração das pesquisas sobre o mesmo eixo temático

ampliou  as  possibilidades  de  aprendizado  e  de  conhecimentos,  oferecendo  as

professoras e as acadêmicas envolvidas uma real oportunidade de experimentar aspectos

práticos ligados a interdisciplinariedade e a sustentabilidade também em nível teórico.
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Resumo: Este artigo propõe uma reflexão acerca do quanto um projeto arquitetônico padrão que se repete 
em diversas instituições de ensino pode não vir a suprir as demandas específicas de seus usuários, levando 
em conta a pluralidade que cada estabelecimento possui em termos de necessidades. A análise se dá a 
partir do IFSC Câmpus Criciúma, no qual registrou-se, através de um questionário, as principais 
reclamações e reivindicações de cada área de ensino da instituição, estabelecendo um programa de 
necessidades. A partir das respostas obtidas, realizou-se um fluxograma ou funcionograma que tenta trazer 
soluções mais apropriadas as funções atuais ou futuras que serão desempenhadas por cada área. Os 
objetivos deste trabalho são verificar se a maneira em que o campus se organiza é o satisfatório e o ideal 
para que todas as atividades sejam desenvolvidas da melhor forma, avaliar como se configura a atual 
infraestrutura da instituição e prever a futura expansão do campus. 
 
Palavras-Chave: Programa de necessidades, fluxograma, IFSC Câmpus Criciúma. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Observa-se que os ambientes existentes atualmente na instituição, evidenciam 

uma clara reprodução de um projeto arquitetônico que pouco ou nada leva em 

consideração os diferentes tipos de uso e de usuários. As salas de aula e mesmo os 

laboratórios apresentam-se praticamente com as mesmas características espaciais em 

termos de dimensões, mobiliários, estrutura e aberturas, não contemplando qualquer 

necessidade específica de uma atividade de ensino. 

Essa pesquisa objetiva elaborar um programa de necessidades do público 

usuário da instituição, bem como propor soluções para problemas de funcionalidade 

encontrados na distribuição arquitetônica de ambientes atual, no intuito de se estabelecer 

um documento que possa servir como orientador para a expansão física institucional do 

Câmpus Criciúma. 

 

2 METODOLOGIA 

O presente trabalho foi estruturado a partir de uma pesquisa com levantamento 

de dados e análise quantitativa e qualitativa. As estratégias e etapas utilizadas foram: 

revisão bibiográfica sobre teoria, questionário aplicado aos servidores, sistematização dos 

dados obtidos e análise dos resultados, estabelecimento de um fluxograma e escrita das 

considerações. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme a NBR 6492/1994, o programa de necessidades é o levantamento de 

dados e informações para as necessidades específicas de uma nova edificação. Segundo 

Moreira (2007), o programa de necessidades é um documento muito importante, pois ele 

oficializa as diretrizes básicas que um projetista irá seguir, logo criá-lo é um ótimo 

processo para atender as demandas específicas de seus usuários. 

Inicialmente realizou-se um questionário com 35 servidores do câmpus 

(representando 31% do total), caracterizando o público-alvo que estabelecerá o programa 

de necessidades, além de propor soluções para problemas existentes.  

Para facilitar a aplicação do questionário, o público-alvo foi dividido em 3 

grupos (conforme Tabela 1).  
Tabela 1 – Divisão do Público Alvo 

Grupo 1  Grupo 2 Grupo 3 

Coordenadoria Pedagógica 

e 

Departamento de 

Administração. 

Coordenadores dos cursos técnicos e superiores, 

Direção Geral, Departamento de Ensino, Pesquisa 

e Extensão, Servidores da Biblioteca, docentes das 

áreas técnicas, Técnicos de laboratórios. 

Docentes das áreas que não 

possuem laboratórios . 

Fonte: Autores 
As perguntas também foram divididas em: gerais, laboratórios existentes e 

laboratórios novos. As primeiras foram aplicadas a todos os grupos, as quais abordam a 

avaliação de todos quanto a atual setorização do câmpus e também questionam sobre a 

necessidade de novos ambientes e suas especificidades. A respeito dos laboratórios 

existentes, procurou-se saber do Grupo 2 sobre novas necessidades, reclamações ou 

adaptações que julgam necessárias. Já as perguntas sobre os novos laboratórios, 

aplicadas aos Grupos 2 e 3, abordam quais são as necessidades atuais e futuras, bem 

como infraestruturas necessárias como áreas, mobiliários e acessibilidades. 

A seguir, apresentam-se os resultados obtidos com a aplicação dos 

questionários aplicados. 

 
3.1 Sobre a setorização do Campus 

Sobre a setorização do campus, de acordo com o Gráfico 1, a maioria das 

pessoas a considera boa ou média, quatro disseram que estar ruim, sem especificar o 

porquê e 1 pessoa não soube classificar. 
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Gráfico 1 – Classificação da Setorização 

Fonte: Autores 
3.2 Sobre salas, salas de aula e laboratórios 

3.2.1 Setores Administrativos 

Na área relacionada a biblioteca foi dito que ela supre o que o câmpus precisa, 

a exceção dos horários de pico.  Caso haja uma necessidade futura da instalação de uma 

nova biblioteca, o ideal é que seja no térreo, pois a quantidade grande do acervo e 

mobiliários requer uma estrutura mais resistente. 

Na área administrativa também foi citada uma sala para os alunos bolsistas. 

 
3.2.2 Área Técnica 

Para saber sobre as necessidades especificas dos cursos oferecidos pelo 

Campus, realizou-se entrevistas setorizadas aos servidores das áreas de Mecatrônica e 

Eletroténica, da Construção Civil e de Química.  

Dos cursos de Mecatrônica e Eletrotécnica foram entrevistados 7 servidores, os 

quais citaram com maior frequência dois laboratórios: de Metrologia e de Projeto 

Integrador. O primeiro trata-se de lugar pequeno junto ao laboratório de física ou próximo, 

apresentar instalações elétricas e pneumáticas e um ambiente climatizado. Já o 

laboratório de projeto integrador deve ter um espaço grande, entre 50 a 70 m², com 

ferramentas básicas da área, e deve estar próximo dos laboratórios de mecânica. 

Em relação ao núcleo de professores da construção civil, entrevistou-se 7 

pessoas, e o laboratório mais solicitado foi de estruturas. Este lugar deve estar no térreo, 

ter pé direito duplo, sistemas trifásicos e cargas maiores, conforto térmico e acústico e 

uma base resistente. Outro laboratório bastante citado foi o laboratório de instalações 

hidrossanitárias, que deve ter bancadas de perda de cargas e estar próximo dos 

laboratórios da área da construção civil. 

Os professores da área de química citaram principalmente os laboratórios de 

Reagentes e de Processos Químicos. O primeiro deverá estar integrado com o laboratório 

de Preparação Química e o segundo deverá ter isolamento de umidade, climatização e 

estabilização de energia. 

Boa Média Ruim Não soube responder
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3.2.3 Área Propedêutica 

Os professores entrevistados da área de física disseram que o laboratório de 

física do câmpus atende a demanda. Entretanto, salienta-se a necessidade da instalação 

de pias para experimentos que envolvem água. 

Os docentes da área de Letras citaram a necessidade de um laboratório de 

línguas (Português, Inglês e Espanhol), que poderia ser único para todas as disciplinas. 

Este laboratório já foi viabilizado durante o desenvolvimento dessa pesquisa. 

Para a disciplina de Sociologia e Filosofia foi citado um laboratório climatizado 

para 40 alunos com puffs e almofadas, sendo necessário estantes de livros e ainda 

projetor.  

Na área de Geografia foi levantada a necessidade de um laboratório de 

geociências. O espaço deve ser multifuncional, climatizado, com área entre 50 a 60 m² e 

que atenda 20 alunos.  

Para a área de História há a necessidade de um laboratório que pode ser 

integrado com as áreas das ciências humanas para o desenvolvimento de suas atividades 

com tamanho suficiente para 40 pessoas. 

 
4 PROPOSTA 

Com base no resultado dos questionários, foi feito um fluxograma para melhor 

visualização das mudanças propostas. 

4.1 Fluxograma 

Os servidores, em sua grande maioria, consideram a setorização do campus 

como boa, dessa forma não haveria a necessidade de se fazer grandes modificações 

estruturais para contemplar alguma necessidade específica. 

Segundo Neves (2011, p. 41-44), o funcionograma é um diagrama que 

estabelece as relações funcionais dos ambientes estabelecidos no Programa de 

Necessidades.  

Ao longo do primeiro semestre deste ano, o câmpus Criciúma conseguiu 

viabilizar politicamente, a execução de um novo prédio, com probabilidade de ser 

executado até o final do ano de 2018. Esta nova edificação apresentará três pavimentos, 

com 4 salas de aula em cada andar.  

Desta forma, a partir de todos os dados obtidos na primeira etapa da pesquisa 

e, tendo já o conhecimento prévio da provável construção de uma nova edificação, 

realizou-se um funcionograma do câmpus, no qual pôde-se contemplar a maioria das 

questões levantadas pelos servidores, levando em consideração as perspectivas de 
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crescimento da instituição com os novos cursos e o funcionamento pleno dos cursos já 

existentes. 

Analisando-se o conceito de funcionograma, percebeu-se que a instituição 

analisada possui algumas ligações entre ambientes com pouca relação funcional com os 

demais. Um exemplo de ambiente que demonstra essa fragilidade é a Secretária 

Acadêmica do câmpus, no qual trabalham servidores que, na maior parte do tempo, 

fazem atendimentos que possuem uma relação direta com o público externo a instituição 

(pais e alunos interessados em novos cursos, por exemplo). Entretanto, esta sala está 

alocada no corredor térreo do bloco C do câmpus, onde se encontram os laboratórios que 

suprem as disciplinas da área da ciência da natureza. Ou seja, em termos de 

funcionamento, esta sala encontra-se desconectada, por não fazer ligação alguma com os 

laboratórios ali existentes e, principalmente, por não estar acessível visualmente e 

estruturalmente para o público externo que a procura. Ao mesmo tempo que isso 

acontece, observa-se um Hall de entrada quase que subutilizado e que poderia absorver 

esta Secretaria Acadêmica, facilitando o trabalho dos seus servidores e também daqueles 

que a procuram. Ressalta-se também que neste ambiente já está alocado o setor de 

Assistente de Alunos que, de certa forma, possui uma melhor relação funcional com a 

Secretaria. Fazendo este remanejamento e, considerando as necessidades estabelecidas 

pelos servidores da área de química, libera-se uma sala que poderia ser adaptada para o 

laboratório de processos químicos, citada no programa de necessidades estabelecido. 

Ainda sobre o programa de necessidades estabelecido para a área de química, 

os ambientes relacionados no programa de necessidades estabelecido, a sala de 

Reagentes e Preparação Química já foi viabilizada pela diretoria do Campus, ao longo do 

desenvolvimento dessa pesquisa, neste mesmo corredor. 

Desta forma, o fluxograma para Hall (bloco A, pavimento térreo) e Térreo bloco 

C, foram configurados conforme a Figura 1 e a Figura 2, que proporcionam uma melhor 

setorização das atividades e funções acadêmicas. 

Figura 1 – Hall de Entrada – Bloco A 

 

Fonte: Autores 

ISSN 2526-4044      p. 305



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

Figura 2 – Térreo – Bloco C 

 
Fonte: Autores 

Seguindo no mesmo critério de locar os laboratórios onde já há uma 

infraestrutura pré-existente, para se estabelecer relações funcionais melhores, procurou-

se fazer a locação do laboratório de Sistemas Estruturais e Instalações Hidrossanitárias, 

citado como necessário pela área da construção civil. O câmpus já possui laboratórios 

desta área, setorizados em um local denominado de “fábrica”. Onde estão posicionados 

equipamentos com pouca mobilidade, como a prensa, por exemplo. Este ambiente conta 

com espaços ociosos que, se bem organizado, pode incorporar o laboratório citado, como 

mostra a Figura 3. 

Figura 3 – Laboratório de Sistemas Estruturas e Instalações Hidrossanitárias alocado na Fábrica 

 

Fonte: Autores 
De acordo com os questionários aplicados no estabelecimento do programa de 

necessidades verificou-se que as áreas propedêuticas do câmpus urgem por laboratórios 

específicos para as suas atividades, os quais favoreceriam a uma menor demanda por 

salas de aula comum, a medida que usariam os mesmos lecionarem suas disciplinas. 

Atualmente o câmpus é contemplado somente pelos laboratórios da área da matemática, 

física e línguas.  

Procurou-se estabelecer, que aqueles laboratórios que apresentaram 

exigências espaciais semelhantes pudessem se apropriar de um mesmo espaço, como as 

disciplinas de História e Geografia, de Filosofia e Sociologia e de Línguas. 

Ao se analisar os horários das quatro primeiras disciplinas citadas, percebe-se 

que há compatibilidade para o uso de um mesmo laboratório a medida que seus 

professores possuem uma média de 13 aulas semanais (3 períodos), permitindo ainda 

períodos vagos para atividades extraclasses. 
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Sobre o laboratório de línguas, que abrangeriam as disciplinas de Português, 

Inglês e Espanhol, diferente dos citados anteriormente, não é viável para que se lecionem 

todas as aulas dentro do mesmo, pelo mínimo de aulas ministrados atualmente por estes 

professores. Hoje, este laboratório de línguas já existe no segundo pavimento do Bloco C, 

entretanto possui pouco espaço físico e sem o isolamento acústico necessário. 

Decorrente disso, a sua alocação para o novo bloco determinaria um espaço ocioso na 

edificação existente que poderia se transformar em uma sala de bolsistas. A Figura 4 e a 

Figura 5 mostram essas mudanças espaciais citadas. 

Figura 4 – Configuração espacial sugerida do primeiro pavimento do novo bloco. 

 
Fonte: Autores 

Figura 5 – Sala de Bolsistas no segundo pavimento do Bloco C 

 

Fonte: Autores 

Um dos laboratórios mais citados para a área de Mecatrônica e eletrotécnica foi 

o de Projeto Integrador. Com base nisso, decidiu-se locar o mesmo no novo bloco no 

pavimento térreo, pois possui um grande espaço, além de ficar próximo do ambiente 

denominado, o qual possui laboratórios relacionados a essa área. 

Ao se fazer uma análise com relação a ocupação de salas de aula e 

laboratórios de informática, em seus dias mais críticos observa-se que os mesmos já são 

bem sobrecarregados, sobrando poucos horários desocupados. Ou seja, atualmente, o 

câmpus Criciúma já não possui infraestrutura suficiente para atender novas demandas ou 

mesmo necessidades extras que vierem a acontecer.  

Portanto, urge-se, em termos de infraestrutura por mais salas de aula e 

laboratórios de informática que podem, com a vinda da nova edificação, ser instalados no 
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térreo e no segundo andar do mesmo. Como não se consegue estabelecer ainda qual 

ambiente será mais necessário, é importante que esses novos espaços sejam construídos 

de forma flexível em termos de infraestrutura e mobiliário, para que possam ser facilmente 

adaptados às futuras necessidades.  

Uma sugestão que se pode dar é o uso do andar térreo para salas de aula, e o 

segundo pavimento para laboratórios de informática. Desta forma, centralizam-se as 

diferentes tipologias em andares distintos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da pesquisa realizada foi possível perceber o quão é importante se 

definir as diretrizes básicas de um projeto e prever a expansão do ambiente acadêmico. 

Porém, na maioria das vezes, na elaboração do projeto arquitetônico do estabelecimento 

de ensino, o projetista fica preso a um padrão que geralmente não é adequado a todos, 

tendo em vista suas necessidades específicas.  

Analisando a ocupação atual do campus e também os resultados obtidos 

através da aplicação do questionário foi possível perceber que a configuração atual não é 

a mais conveniente para as atividades realizadas na edificação. Desta forma, comprova-

se a importância de se estabelecer um adequado programa de necessidades a fim de que 

possa contemplar o maior número possível de usuários. 

Com o estabelecimento de um fluxograma que possa estabelecer melhor as 

relações funcionais entre os ambientes da instituição, consegue-se obter uma otimização 

de espaços e fluxos, bem como direcionar um crescimento mais adequado para as 

atividades de ensino atuais e futuras que serão realizadas na edificação. 
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ERROS NO EXAME DE CLASSIFICAÇÃO DO IFSC: UMA ANÁLISE A LUZ DA 
TEORIA DE REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA (2015-2017)  

Rodrigues, Jeremias Stein 1 

1Instituto Federal de Santa Catarina -IFSC/DEPTO/@ifsc.edu.br 

 
Resumo: A partir do primeiro semestre de 2015 o Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC, vem realizando 
uma estatísticas das dez questões que apresentam o maior índice de erros no exame de classificação do 
ensino médio integrado. Pode-se observar que em todo semestre a questão com maior índice de erro é da 
Matemática, no entanto, existem também outras questões de Matemática entre as dez levantadas pela 
estatística. O objetivo deste trabalho é analisar se as dificuldades encontradas nas questões de Matemática 
são justificadas pela teoria de Registros de Representação Semiótica, de Raymond Duval. Para esta análise 
serão utilizadas as questões apresentadas na primeira posição do levantamento estatístico, a teoria de Duval 
e a metodologia de investigação hermenêutica, de forma a se desenvolver uma pesquisa qualitativa para 
verificar quais os registros utilizados nas questões e as transformações que devem ser utilizadas no processo 
de resolução das mesmas. Para o desenvolvimento do trabalho, os problemas foram classificados em 
categorias, sendo elas aritmética, álgebra, geometria e trigonometria. Concluímos que, de forma geral, as 
questões apresentadas não avaliam a apreensão total do sujeito e que estas questões podem ter um nível 
elevado de dificuldade devido ao fato de envolverem mais de um processo de conversão durante a resolução.  
 
Palavras-Chave: Registros de Representação Semiótica. Processos de Conversão. Ensino-Aprendizagem 
em Matemática. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Não é de hoje que a Matemática é uma das disciplinas que muitos têm 

dificuldade e isso não seria diferente em exames de classificação e vestibulares. Nos 

exames de classificação do Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC, são feitas 

estatísticas semestrais sobre as dez questões com maior índices de erros, desde o primeiro 

semestre de 2015, e em todas elas questões de Matemática estão entre essas dez 

questões. Além disso, em todo semestre temos que a questão com maior índice de erros é 

também uma questão da Matemática. 

 Nas estatísticas de ingresso da instituição1 foram constatadas 18 questões de 

Matemática nos exames aplicados a partir do primeiro semestre de 2015 até o primeiro 

semestre de 2017, ou seja, nas últimas cinco aplicações. Destas questões, foram 

constatados problemas que envolvem conteúdos de álgebra, aritmética, geometria e 

trigonometria. 

As dificuldades encontradas na resolução destas questões podem ser discutidas 

a partir da perspectiva da teoria de Registros de Representação Semiótica, de Raymond 

Duval, já que cada questão faz relação de um enunciado, contendo ou não uma figura, a 

um item de múltipla escolha. Assim, podem ser estudados os processos necessários para 

                                                           
1 Quem podem ser acessadas pelo site http://www.ifsc.edu.br/estatisticas-de-ingresso. 
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o desenvolvimento de cada questão e as transformações usadas entre enunciado e 

solução. Desta forma, a teoria de Duval lançar luz ao problema, uma vez que a dificuldade 

observada nas resoluções pode ser associada a uma transformação intra ou inter registro 

semiótico.  

Com este trabalho buscamos verificar como a teoria de Duval pode, ou não, 

justificar os erros encontrados na resolução dessas questões. Para uma análise mais 

completa seriam necessários dados como os percentuais de escolha de cada item nas 

questões, mas infelizmente esse tipo de dado não é apresentado nas estatísticas da 

instituição. 

 

2 METODOLOGIA 

A metodologia desta pesquisa envolve a busca pelas questões com maiores 

índices de erros nos processos de classificação do IFSC, separação destas em categorias 

de uma grande área e a análise dos itens de múltipla escolha de cada uma. Desta forma 

esta investigação tem caráter qualitativo, buscando uma análise hermenêutica e também 

semiótica dos problemas encontrados com maior índice de erros. 

A análise hermenêutica segue o propósito de analisar o sentido do discurso 

utilizado nos problemas, Ghedin (2003, p.2) afirma que a hermenêutica “situa-se como 

instrumento que nos permite clarear os horizontes de significados impostos pela força do 

próprio questionamento da realidade”. 

Já a análise semiótica, na perspectiva de Registros de Representação 

Semiótica, tem por objetivo analisar as diferentes representações utilizadas em cada 

problema, assim como os processos utilizados dentro de um sistema de registros 

semióticos e as transformações de um sistema de registros para outro. Aqui nosso principal 

referencial é Duval (2009, 2011, 2012a, 2012b), precursor desta teoria. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 A Teoria de Duval 

Raymond Duval começou a desenvolver a teoria de semiótica voltada para a 

Matemática, a qual intitula Registros de Representação Semiótica, no início dos anos 70, 

com a palestra “La compréhension du langage mathématique par un enfant de quatrième” 

realizada na França, e no final dos anos 80, com trabalhos como “Graphiques et équations: 

L’articulation de deux registres” e “Approche cognitive des problèmes de geométrie en 
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termes de congruence”2. Em 1995 o autor publica seu livro “Sémiosis et pensée humaine: 

Registres sémiotiques et apprentissages intellectuels”3, em que apresenta esta teoria de 

forma mais aprofundada. Em seu trabalho, Duval faz uso das diversas representações de 

um objeto matemático e das transformações que podem ser utilizadas nas mudanças entre 

registros distintos, ou dentro de um mesmo sistema de registros. O autor denomina que 

estas transformações como tratamentos e conversões, como segue: 

- Os tratamentos são transformações de representações dentro de um mesmo 

registro, por exemplo: efetuar um cálculo ficando estritamente no mesmo sistema 

de escrita ou de representação. (DUVAL, 2003, p.16)  

- As conversões são transformações de representação que consistem em 

mudança de registro conservando os mesmos objetos denotados: por exemplo, 

reconhecer a escrita algébrica de uma equação em sua representação gráfica. 

(DUVAL, 2003, p.16) 

Duval (2012a, p. 282) afirma, em sua teoria, que é essencial que o indivíduo 

consiga manipular diversas representações de um mesmo objeto, assim como efetuar as 

conversões entre estes. 

A compreensão (integral) de um conteúdo conceitual repousa sobre a 
coordenação de ao menos dois registros de representação, e esta coordenação se 
manifesta pela rapidez e a espontaneidade da atividade cognitiva de conversão. 
(DUVAL, 2012a, p. 282) 

De forma geral, Duval explica que objetos matemáticos são estritamente 

conceituais, não existindo no mundo real, e por isso temos a necessidade de usar 

representações para melhor trabalhar com estes. Por exemplo, o objeto matemático da 

parábola pode ser trabalhado usando diversas representações: 

• Gráfica: em que a parábola é esboçada em um sistema de coordenadas; 

• Algébrica: forma da equação de segundo grau da parábola; 

• Português escrito: descrevendo as constantes da parábola (da forma algébrica) 

ou características gráficas da parábola. 

É importante ressaltar que em cada sistema a representação não é única e que cada 

representação pode descrever melhor certas características do objeto (como as raízes ou 

o vértice). 

                                                           
2 Os dois trabalhos foram traduzidos por Moretti, em 2011 e 2012, e publicados na revista Revemat com os títulos 

“Gráficos e equações: a articulação de dois registros“ e “Abordagem cognitiva de problemas de geometria em termos 

de congruência”, respectivamente. 

3 O livro foi traduzido em 2009 para o português, sendo publicado com o título “SEMIÓSIS E PENSAMENTO HUMANO: 

REGISTROS SEMIÓTICOS E APRENDIZAGENS INTELECTUAIS” pela editora Livraria da Física. 
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Assim, é imprescindível que o indivíduo domine não vários sistemas de registro 

de um mesmo objeto matemático, mas também que ele consiga efetuar operações dentro 

do sistema e a troca de sistema de representação. Isto também indica que problemas de 

compreensão podem ser associados ao fato de o indivíduo não possuir total domínio destas 

transformações acerca de um dado objeto matemático. 

  

3.2 As Questões de Matemática 

Desde 2015.1 o IFSC apresenta quais são as dez questões com maior índice de 

erros em seu processo de seleção para o ensino médio integrado. Assim, as estatísticas 

apresentam 50 questões, referentes aos semestres 2015.1 até 2017.1, sendo que destas 

18 são de Matemática. Isso já representa um dado estatístico alto, já que estas representam 

36% das questões com maior índice de erro nos últimos 5 semestres. 

Classificando estas questões em grandes áreas da Matemática, poderemos 

fazer uma análise mais detalhada quanto aos motivos que levam estas questões a fazer 

parte dessa estatística. 

Tabela 1: Distribuição dos conteúdos observados nas questões de 2015.1 até 2017.1 

 2015.1 2015.2 2016.1 2016.2 2017.1 

Álgebra X  X X X 

Aritmética X  X X X 

Geometria X X X X X 

Trigonometria  X    

Fonte: criado pelo autor. 

Vale ressaltar que em 2017.1 a prova possuía dez questões de Matemática, 

enquanto nas anteriores haviam apenas 6. Assim também podemos verificar quantas 

questões fazem parte das estatísticas de erros em cada semestre e quais posições elas 

ocupam, de primeira até décima. 

Tabela 2: Distribuição das questões entre primeira e décima, de 2015.1 até 2017.1 

    Questão 

Semestre         
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 

2015.1 X      X    

2015.2 X  X      X  

2016.1 X   X X      

2016.2 X X        X 

2017.1 X X  X X  X X  X 

Fonte: criado pelo autor. 
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Podemos ressaltar a partir da tabela 2, criada com base no levantamento feito 

pelo IFSC, que em todo semestre temos que a questão com maior índice de erro é sempre 

de Matemática. Vale ainda observar que a primeira questão, com maior índice de erro, tem 

o respectivo percentual de erro em relação ao total de participantes: 

• 2015.1 – 77,02% 

• 2015.2 – 74,95%; 

• 2016.1 – 90,24%; 

• 2016.2 – 72,39%; 

• 2017.1 – 77,13%. 

 

3.3 Análise das Questões 

As questões com maior índice de erro possuem, em alguns casos, diversas 

formas de resolução. Aqui buscamos trabalhar com a resolução mais intuitiva a partir do 

enunciado de cada questão. A não ser pela questão do exame do segundo semestre de 

2016, todas as outras são apresentadas usando mais de um registro, ou seja, elas são 

apresentadas usando o Português escrito em conjunto com figuras ou expressões 

algébricas, como pode ser observado na questão da figura 1, a seguir, em que temos um 

enunciado dado em Português escrito com termos de álgebra, (𝟐𝒙 + 𝟐𝟎) e (𝒙 + 𝟒𝟓), e uma 

figura.  

Figura 1: Questão com maior índice de erro no exame de classificação de 2015.1 

 

Fonte: Exame de classificação do IFSC – 2015.1 

Como o registro escrito é utilizado em todas as questões em primeiro lugar no 

levantamento estatístico, o processo de conversão que Duval define tem de ser utilizado na 

resolução de cada uma, pois as resoluções passam estritamente por sistemas semióticos 

algébricos e aritméticos, usando equações, sistemas, frações e notação científica. 

Observamos que cada questão, de 2015 até 2017, envolve processos de 

conversão que transitam do enunciado inicial para diversos registros, como podemos 

observar: 

ISSN 2526-4044      p. 314



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

Tabela 3: Ordem das conversões utilizadas nas questões a partir do enunciado 

 Sistema 
semiótico 

Semestre         

Algébrico Aritmético Geométrico 

2015.1 1º 2º  

2015.2 2º  1º 

2016.1 1º 2º  

2016.2 2º  1º 

2017.1  1º  

Fonte: criado pelo autor. 

Desta forma, como a maioria das questões envolvem mais de um processo de 

conversão no seu desenvolvimento, passando por sistemas semióticos distintos do sistema 

de partida (que não é único), isso pode justificar o alto nível de erro dessas questões. Além 

disso, não destacamos aqui os tratamentos que são utilizados dentro de cada sistema, pois 

isso varia na particularidade da resolução de cada sujeito. 

Outras questões também podem ser levantadas a respeito dos altos índices de 

erro nessas questões. Por exemplo, na questão do primeiro semestre de 2017 temos a 

informação de que foram consumidas 11 milhões de refeições nas olimpíadas e o item 

associado indica que “foram servidas 𝟏, 𝟏 × 𝟏𝟎𝟕 refeições”, no entanto temos que o número 

11.000.000 é mais facilmente associado a 𝟏𝟏 × 𝟏𝟎𝟔. Assim, podem existir também 

problemas de congruência4 em relação aos resultados obtidos e informações dadas nos 

problemas, no entanto não é nosso foco refletir quanto a questão da congruência semântica 

neste trabalho. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dados como os apresentados pelas estatísticas de ingresso do IFSC, 

principalmente os feitos a partir de 2015, trazem informações muito importantes para a 

avaliação de como ocorre e quais os problemas encontrados em um processo de seleção. 

                                                           
4 Duval (2012b, p. 100) define que existe o fenômeno chamado congruência semântica entre um par de representações 

em que se deseja efetuar uma conversão. O autor afirma que “do ponto de vista da apropriação subjetiva do saber 

matemático, a substituição funciona primeiramente em relação ao sentido associativo interno” e que este processo 

depende do fenômeno. Segundo Duval (2004, apud MORETTI, 2012), este fenômeno caracteriza-se quando forem 

satisfeitos os critérios: correspondência entre as unidades significativas de cada registro; para cada elemento no registro 

de partida existe um único no registro de chegada; a ordem na organização das unidades significativas é conservada. 
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Com este trabalho podemos observar, a partir do viés de Duval, que as questões com 

maiores índices de erros nas provas, do início de 2015 até o início de 2017, em geral 

necessitam que o candidato tenha domínio de processos de conversão entre mais de um 

sistema de registros semióticos, fazendo com que o nível de dificuldade destas questões 

se torne maior. 

Além disso, segundo a perspectiva de Duval estas questões não avaliam o 

conhecimento total do objeto matemático abordado, pois os processos de conversão são 

aplicados apenas em um sentido. No entanto, como a maior parte das questões fazem uso 

de mais de um sistema semiótico, existe a grande possibilidade que os poucos que 

acertaram estas questões tenham domínio do que lhes é exigido na resolução. 

Ressaltamos que para uma análise mais aprofundada, seria necessário também 

se verificar como se comporta o fenômeno de congruência semântica nestas questões e 

suas resoluções. Além disso, acesso a resolução de candidatos também traria dados 

essenciais para se desenvolver uma melhor pesquisa. 
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Resumo: O presente artigo pretende discutir e verificar qual o conhecimento e percepção que discentes e 
servidores do Instituto Federal do Paraná- campus Curitiba possui sobre a oferta de ensino semipresencial 
nos cursos técnicos. Portanto, faz-se uma apresentação dos significados implícitos nesta modalidade de en-
sino e de como ele funciona. Para tal foi realizada uma pesquisa quantitativa por meio de pesquisa de campo 
e de exploração das legislações que versam sobre a oferta de ensino semipresencial, procurando-se romper 
preconceitos ou desconhecimento sobre esta modalidade de ensino. Através dos resultados obtidos, fica evi-
denciado que a proposição de cursos com carga horária semipresencial atende as heterogeneidades de perfis 
dos alunos e provoca uma ruptura das aulas tradicionais com acréscimo de tecnologias no processo educa-
cional, levando a autonomia do aluno e um melhor desempenho no processo de ensino-aprendizagem pro-
fissional, não necessário para a formação do técnico. 
 
 
Palavras-Chave: educação a distância, IFPR, campus Curitiba 

 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

A Educação no Brasil tem evoluído muito nos últimos anos, principalmente 

devido a globalização e a intensificação dos canais de comunicação de massa. Muitas 

instituições têm ofertado cursos na modalidade à distância que vem se expandido no Brasil 

a partir da crescente demanda por cursos de níveis técnicos e superiores. Paralelo a isso, 

os órgãos regulamentadores da educação no Brasil, como o Conselho Nacional de 

Educação, estão possibilitando que os sistemas educacionais ofertem uma modalidade 

híbrida de ensino, onde parte da carga horária dos cursos presenciais possa ser realizada 

a distância, através do acompanhamento de professores, tutores e de plataformas 

educacionais específicas. Esta forma de oferta de ensino tem amplificado o caráter 

democrático e universal da educação, facilitando o acesso das pessoas na escola.    

Diante do exposto, o presente artigo tem por objetivo geral enfatizar a existência 

da Resolução 06/2012 do CNE/CEB/CMEC, na qual ampara os cursos regulares para que 

parte de sua carga horária possa ser realizada a distância. A Resolução 06/2012 do 

CNE/CEB, a qual define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio, em seu art. 26, menciona: 

A carga horária mínima de cada curso de 
Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio é indicada no Catálogo Nacional de 
Cursos Técnicos, segundo cada habilitação 
profissional. Parágrafo único. Respeitados 
os mínimos previstos de duração e carga 
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horária total, o plano de curso técnico de 
nível médio pode prever atividades não 
presenciais, até 20% (vinte por cento) da 
carga horária diária do curso, desde que haja 
suporte tecnológico e seja garantido o 
atendimento por docentes e tutores. 
(Resolução 06/2012). 

Como objetivos específicos, pretende-se apresentar um breve histórico sobre a 

educação no Brasil, discorrer sobre a educação a distancia suas características e seus 

modelos e delinear as diversas formar de tecnologias educacionais. 

Com base nesse contexto, este artigo possibilita a verificação do grau de 

conhecimento a respeito do tema, e o nível de aceitação desta modalidade de ensino na 

Unidade Educacional de esfera pública federal, também busca conhecer qual percepção 

da comunidade acadêmica (discente, docentes e TAEs), em relação a resolução 06/2012 

CNE/CBE, visto que foi homologada em 20 de setembro do ano de 2012, e os professores 

desconhecem ou não a utilizam esses recursos em suas aulas. Partindo do pressuposto 

temos como problematização: Por que a Resolução 06//2012 não é utilizada como 

metodologia nas disciplinas dos cursos do IFPR e não constam no PPC dos cursos técnicos 

regulares? 

Para responder este questionamento, utilizou-se da pesquisa de campo e de 

uma pesquisa de revisão bibliográfica e documental em que foi investigada a evolução 

histórica e regulamentadora da modalidade de ensino a distância no Brasil. 

A segunda seção do artigo denota sobre a educação a distância, suas 

características e seus modelos, perfazendo um breve histórico dessa modalidade 

educacional. 

Na terceira seção é apontada a metodologia empregada no trabalho. Por fim, na 

quarta seção são apresentados os resultados da pesquisa de campo realizada e nas 

Considerações Finais, são elencados os pontos principais obtidos na pesquisa de campo. 

 

2. ENSINO A DISTÂNCIA 

 

Além da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996: Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), o Ensino a Distância está embasado decretos, portarias e 

Resoluções as quais constam no portal do ministério da Educação. 

O Ensino a Distância não é novidade, o primeiro curso a distância no Brasil teve 

início em 1937, com aulas transmitidas via rádio e material impresso enviado pelos correios. 

Porém, a popularização dessa modalidade observada neste século só foi possível graças 
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à evolução tecnológica trazida pela internet. As tecnologias de Ensino á Distância 

possibilitaram maior agilidade, controle e organização do processo pedagógico, tornando-

o mais amigável e atrativo tanto para alunos quanto para professores e gestores. 

Entende-se que a visão que a maioria das pessoas possui sobre o Ensino a 

Distância é destorcida, como: precária, desorganizada, pouco confiável, ou seja, pensa-se 

em Ensino a Distância, como algo falido e uma opção a mais para complementar os estudos 

para quem não tempo, para explicitar seguem alguns conceitos sobre: 

De acordo com Peters, 

Inclui a separação professor/estudante e o 
uso de meios técnicos como elementos 
essenciais no Ensino a Distância, vai alem e 
examina os modos de organização dos 
sistemas e sua estrutura didática que, 
segundo ele: “pode ser mais bem entendida 
a partir de princípios que regem a produção 
industrial, especialmente os de produtividade, 
divisão do trabalho e produção de massa” 
(PETERS, 1973, p. 157). 

Para Peters, o Ensino a Distância implica na divisão do trabalho de ensinar, com 

a mecanização e automação da metodologia de ensino e a dependência da efetividade do 

processo de ensino com relação as tarefas previas de planejamento e organização dos 

sistemas (mais do que a habilidade do professor), conduzindo a uma transformação radical 

do papel do professor. 

 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para a realização da pesquisa foi a revisão bibliográfica  

conjugada com a exploração dos documentos que versam sobre a legislação do ensino 

semipresencial e com uma pesquisa de campo com aplicação de questionário de caráter 

estruturado. 

Ruiz conceitua pesquisa científica como: 

Pesquisa científica é a realização concreta 
de uma investigação planejada, 
desenvolvida e redigida de acordo com as 
normas da metodologia consagradas pela 
ciência. É o método de abordagem de um 
problema em estudo que caracteriza o 
aspecto científico de uma pesquisa. (RUIZ, 
1996,48) 

Tais questões foram encaminhadas  aos e-mails do grupo dos docentes e 

técnicos administrativos do Campus Curitiba e também aos alunos dos  cursos técnicos 

integrados e subseqüentes. 
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O campus Curitiba possui 200 docentes, 80 técnicos administrativos em 

educação e 2155 alunos matriculados em cursos técnicos integrados e subseqüentes. 

4. RESULTADOS 

 

Com relação ao perfil dos respondentes, obteve-se a colaboração de 56,2%  da 

participação dos alunos dos cursos técnicos integrados, de  14,9%  dos alunos dos cursos 

técnicos subseqüentes,  de  14,6% dos docentes e de  7,5% dos  Técnicos Administrativos. 

Quando os entrevistados foram questionados se aceitariam estudar um curso 

com ensino semipresencial, obteve-se o seguinte resultado, conforme demonstra Gráfico 1. 

                   Quando questionados, se utilizavam alguma plataforma de estudos online para 

estudar,  79,8% responderam que sim, e 21,2% que não. Com isso, observou-se a 

aceitação da modalidade semipresencial pelos alunos do ensino médio. 

Gráfico 1 - Aceitação do Ensino Semipresencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio Autor 

A segunda questão perguntava aos colaboradores da pesquisa, “quais tecnologias 

de interação eles possuíam?”. Os resultados obtidos podem ser observados no gráfico 2. 

Gráfico 2 - Tecnologias usadas pelos entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio Autor 

ISSN 2526-4044      p. 320



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

Kenski, dispõe sobre  o predomínio de tecnologias ao longo da história da 

humanidade através da  seguinte afirmação: 

Desde o início da civilização, o predomínio 
de um determinado tipo de tecnologia 
transforma o comportamento pessoal e 
social de todo o grupo. Não é por acaso que 
todas as eras foram, cada uma à sua 
maneira, “eras tecnológicas”. Assim tivemos 
a Idade da Pedra, do Bronze... até 
chegarmos ao momento tecnológico atual, 
da Sociedade da Informação ou Sociedade 
Digital. (KENSKI, 2003, p. 48) 

A terceira questão indagava “qual ou quais tecnologias o entrevistado mais 

acessa para os estudos ?”.  Os resultados podem ser visualizados no Erro! Fonte de 

referência não encontrada.. 

Gráfico 3 - Tecnologias usuais para acessibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Próprio Autor 

A quarta questão procurou determinar com qual freqüência o entrevistado 

acessa a internet. Os resultados podem ser visualizados no Gráfico 4. 

Gráfico 4 - Freqüência acessa a internet. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio Autor 

Na quinta questão, foi perguntado aos entrevistados se eles achavam que a 

utilização de 20% do ensino semipresencial lhe ajudaria e facilitaria seus estudos.  As 

respostas obtidas foram: 70,3% indicaram que o  ensino semipresencial facilitaria seus 

estudos teve 70,3% ; 24,8% indicaram que Não  e 4,9% dos entrevistados não souberam 

opinar. 
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Além disso, buscou-se identificar se o respondente já havia iniciado ou concluído 

algum curso a distância. O percentual de pessoas que de alguma forma se envolveu, ou 

teve algum conhecimento, chega próximo de um terço dos entrevistados. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme mostrado neste trabalho, a modalidade de educação a distância ainda 

é bastante desconhecida, uma vez que o percentual de pessoas que não tiveram acesso a 

modalidade de ensino chega a 79,8% .   

No entanto, a Educação Profissional no Brasil existe para atender uma lacuna 

de falha de mão de obra específica e qualificada em curto espaço de tempo, ou seja, a 

necessidade de formação profissional voltada para o mundo do trabalho, colaborando 

assim para a construção e constituição de cidadãos. 

Quando se pensa em Educação Profissional, propõe-se repensar como se pode 

utilizar essa modalidade de ensino. Os docentes, por exemplo, podem usufruir de 

plataformas construídas pelos próprios alunos, que seriam utilizadas como material de 

apoio, revisão e consulta. 

Cada curso abarcando conteúdos teóricos, associados à utilização de 

vídeo/aulas produzidas e gravadas pelos próprios professores, disponibilizadas em 

plataforma online, para os alunos além de respeitar as peculiaridades de cada eixo 

tecnológico/curso, pode enriquecê-lo na sua oferta e dimensionamento pedagógico. 

Enfim, existem inúmeras formas usuais e em que o ensino aprendizado, 

juntamente com a prática e com a produção de conteúdo por intermédio das práticas, possa 

ser construído novos conhecimentos e consequentemente, a formação de um profissional 

que compreenda sua inserção no mundo do trabalho. 

Cabe destacar que a pesquisa realizada não encerra a discussão deste tema,  

mas se faz necessária a compreensão de como  tornar os  professores, agentes dessa 

transformação, como propulsores desta modalidade de ensino. 
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Resumo:este artigo considera o empirismo lógico e as possibilidades que essa corrente de pensamento 
oferece para a fundamentação do proceder científico. Inicia-se a discussão com o movimento intelectual 
denominado Círculo de Viena, que teve sua gênese no final da década de 20, sendo desenvolvido, 
principalmente, no continente europeu. Para tal, apresenta-se o grupo de pensadores que, no Círculo de 
Viena, discutiu uma fundamentação da ciência a partir de elementos norteadores de caráter filosófico-
científico e que procurou diferenciar saberes científicos dossaberes teológicos e metafísicos. Considera-se, 
depois, a especificidade da criação, por esse grupo de pensadores, do o empirismo lógico, ou 
neopositivismo. Argumenta-se, por fim, que essa especificidade reside na união do princípio do empirismo 
com o princípio do logicismo. A saber, na afirmação de que todas as proposições importantes ao proceder 
científico podem ser lógica e empiricamente (imediatamente ou em épocas posteriores) verificáveis. 
Garante-se, como conclusão, que o empirismo lógico oferece uma maneira de obter uma linguagem 
universal para o conhecimento científico, ou seja, que essa corrente de pensamento pode ser lida como 
uma possível fundamentação para o proceder metodológico das ciências.O objetivo do trabalho é o de 
apresentar o empirismo lógico, visando à discussão da caracterização científica de determinados campos 
do saber humano. Para tal, parte-se de uma metodologia de estudo orientado e de pesquisa bibliográfica e 
chega-se ao resultado que de que essa teoria serve para descrever o proceder metodológico e sistemático 
das diferentes áreas que se valem da acepção de “ciência”, sendo tal possibilidade exemplificada com o 
curso de Engenharia Mecatrônica.  
 
Palavras-Chave:Filosofia da ciência. Empirismo lógico. Círculo de Viena. Verificação. Validação lógica. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A forma científica de pensar está fortemente ligada à criação e ao 

desenvolvimento da própria sociedade (principalmente a ocidental) e é considerada, tanto 

pelosespecialistas (“cientistas”) como pelas pessoas de modo geral, a forma mais eficaz 

de garantir o saber humano. Em uma palavra, é ela que proporcionou e proporciona um 

crescimento considerável do capitalismo e da industrialização; isso por meio das técnicas 

e tecnologias. 

Pode-se conceber, como efeitos negativos dessa forma de pensar: o 

preconceito para com os saberes populares e outras formas de se sistematizar a vida 

humana, a exaltação exacerbada dos cientistas (vistos como aqueles que são detentores 

da “verdade” e do “saber”), os impactos sociais resultantes do desenvolvimento de 

algumas teorias e técnicassem preocupação ética. 

Contudo, deve-se ver que, além das consequências negativas, também há 

destaques para os benefícios que a ciência pode proporcionar. Ou seja, é o impulso para 

o desenvolvimento técnico-científico que permite a garantia da vida, o progresso humano 

e o próprio questionamento da cientificidade e dos valores.   
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A Engenharia Mecatrônica se propõe a ser um ramo da ciência baseado nessa 

forma de se obter conhecimento. Quer dizer, os experimentos e tecnologias 

desenvolvidos nessa área têm, como princípios,teorias, técnicas e métodos que visam ao 

desenvolvimento tecnológico para o progresso humano. Com isso – e, propriamente, para 

que isso ocorra – ela não pode deixar de questionar procedimentos anteriores e de 

considerar os valores humanos implicados em sua atuação.  

Em uma palavra, assim como outros campos do saber humano concebidos 

como “ciência”, a Engenharia Mecatrônica também precisa se pautar por uma estrutura 

lógica e por uma comprovação empírica que dê conta do próprio “ser” do homem. Nesse 

sentido, a corrente de justificação científica definida como “empirismo lógico” pode ser 

vista como uma explicação legítima do proceder metodológico das ciências. Otrabalho 

visa mostrar, com isso,que o empirismo lógico é uma alternativa plausível tratando-se da 

discussão sobre a justificação do conhecimento científico. 

2. METODOLOGIA 

O artigo foi desenvolvido nas seguintes etapas: 

a) Aquisição de conhecimentos que compõem o conjunto da justificação do proceder 
científico, por meio da disciplina de Filosofia da Ciência, na primeira fase do curso de 
Engenharia Mecatrônica; 

b) Promoção de encontros de discussão e de orientação, visando à redação preliminar do 
trabalho e à apresentação do seminário na disciplina de Filosofia da Ciência; 

c) Realização de pesquisas bibliográficas sobre o Círculo de Viena e o empirismo lógico; 

d) Redação dos elementos teóricos que compõem a teoria do empirismo lógico e 
consideração da possibilidade de exemplificação dessa teoria no curso de Engenharia 
Mecatrônica; 

e) Redação do artigo e apresentação do seminário na disciplina de Filosofia da Ciência, a 
partir da sistematização das informações apresentadas nos encontros de discussão e 
aprofundadas nas pesquisas bibliográficas; 

f) Aprimoramento e submissão dos resultados alcançados na pesquisa como proposta de 
apresentação no evento.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 A FUNDAMENTAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO: ALGUMAS POSIÇÕES 

A busca pela definição do que é o saber científico e o fenômeno “ciência”, ao 

longo do tempo, seguiu diversos caminhos; tendo, cada um deles, denominações e 

definições distintas.  
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No século XX, iniciam-se tentativas de solução do problema da correlação 

entre ciência e filosofia, a partir de umasistematização ou instituição de uma visão 

abrangente de ambas as partes. Sobre essa problemática, vale ler o que afirma Staley 

(2014, p.40): 

[e]mbora as questões  consideradas pelos filósofos contemporâneos da ciência  
tenham raízes profundas nos primórdios da filosofia ocidental, a emergência da 
filosofia da ciência enquanto uma disciplina distinta na filosofia, com suas próprias 
organizações profissionais, suas revistas acadêmicas próprias, e seus próprios 
programas de treinamento, foi um fenômeno do século  vinte.  
 

 Das referidas tentativas, resultam concepções metodológicas que, ainda hoje, 

são muito faladas e discutidas: o empirismo lógico, o falsificacionismo de Karl Popper, e a 

teoria das revoluções científicas de Thomas S. Kuhn. 

O empirismo lógico, assunto que será abordado neste artigo, pode ser 

brevemente definido pela união do empirismo (um enunciado é visto como ciência a partir 

de comprovações experimentais) com o logicismo (um enunciado só é tido como válido se 

obtiver uma exata formulação lógica).Enquantoneopositivismo, como também é 

conhecido, se preocupa principalmente com os procedimentos para chegar à verdade, 

que consiste na formulação lógica das preposições científicas e noseu consentimento 

com a comprovação empírica.  

Já o falsificacionismo de Karl Popper, filósofo austríaco muito discutido nos 

dias atuais, é outra metodologia e pensamento acerca da forma de obter conhecimento 

seguro que se vale da necessidade de um enunciado científico ser falseável para que 

posso ser justificado enquanto tal.Como garante Popper (2013, p. 37-38): 

 

[...] todos os enunciados da ciência empírica (ou todos os enunciados 
‘significativos’) devem ser susceptíveis de serem, afinal, julgados com respeito à 
sua verdade e falsidade; diremos que eles devem ser ‘conclusivamente julgáveis’. 
Isso quer dizer que sua forma deve ser tal que se torne logicamente possível 
verificá-los e falsificá-los.  
 

Por último, temos a teoria de Thomas Kuhn, físico e filósofo estadunidense que 

defendia a existência de um paradigma na ciência e a constante mudança que um novo 

fazer científico geraria em torno daquele paradigma. Em uma palavra, a defesa da ciência 

enquanto um empreendimento composto por revoluções. Isso porque, para Kuhn (2010, 

p. 177), “[...] revoluções científicas [são] aqueles episódios de desenvolvimento não 

cumulativo, nos quais um paradigma mais antigo é total ou parcialmente substituído por 

um novo, incompatível com o anterior”. 

 

Sobre o neopositivismo ou empirismo lógico, enfoque deste trabalho, serão 

discutidosdois pontos importantes nas próximas seções: o caráter da justificação científica 
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no Círculo de Viena e a especificação dessa justificação no pensamento de Carl Gustav 

Hempel.  
 

3.2 O CÍRCULO DE VIENA 

Nas décadas de 20 e 30, inicia-se um importante movimento intelectual, 

quando Moritz Schlick assume o comando da cátedra da filosofia das ciências indutivas 

da Universidade de Viena, e que, com um ar iluminista, inicia o denominado “Círculo de 

Viena”. 

Esse movimento foi constituído por um grupo de pensadores, cientistas e 

filósofos que tinham como principal objetivo discutir a ideia de uma ciência unificada. Para 

isso, os pensadores desse período defendiam a ideia de que “ciência” é algo 

caracterizado tanto pelo princípio do empirismoquanto do logicismo. Com Rosemberg 

(2009, p. 39), pode-se notar, então, a tentativa de se “[...] desenvolver uma filosofia da 

ciência combinando os recursos da lógica matemática moderna com a epistemologia 

empirista e um estudo minucioso dos métodos aplicados nas ciências naturais”. 

Com isso, o conhecimento científico só seria possível por meioda comprovação 

empírica aliada ao método da análise lógica. Ou seja, qualquer prática de experimentação 

deve ter enunciados passíveis de formulações na linguagem do logicismo para ter valor 

científico. Essa proposta define o papel da filosofia enquanto esclarecedora de problemas 

e enunciados da ciência, porém sem propriamente propor enunciados novos ao proceder 

da ciência.  

Os pensadores que compunham o positivismo lógico eram chamados de 

neopositivistas, pois visavam a um novo positivismo, ou seja, uma alternativa àquele 

positivismo de cunho social, proposto por Ausguste Comte. A proposta consiste, assim, 

em garantir que a positividade científica não dependa apenas de dados positivosda 

comprovação empírica, mas também da sua justificação em termos lógicos. Como 

garante Staley (2014, p. 40-41):  

[a] ideia que desempenhou um papel tão importante no Círculo de Viena 
assegurava que um discurso significativo era distinto de um absurdo sem 
significado pelo fato de que o primeiro, mas não o segundo, consistia em 
afirmações que poderiam ser verificadas pela experiência.  

Dentre os participantes e colaboradores desse movimento, como Moritz Shlick, 

Otto Neurath, Hans Hahn, Rudolf Carnap e Ludwig Wittgenstein, daremos destaque aos 

dois últimos. 

Ludwig Wittgenstein nasceu em Viena, Áustria, em 1889. Exerceu profunda 

influência no desenvolvimento do positivismo lógico, principalmente com seu livro Tractus 

logico-philosophicous, publicado em 1922. Nessa obra, ele discorre também sobre o fato 

de o conhecimento se esgotar nas ciências naturais, ou seja, para ele não restava para a 
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filosofia nenhuma função independente ou capacidade explicativa. Esse pensamento foi o 

que deu origem ao princípio da verificabilidade, essencial para o empirismo lógico ou 

neopositivismo.  

Rudolf Carnap nasceu na Alemanha, em 1891. Ele tinha um grande interesse 

pela física, porém foi de suma contribuição para a filosofia e principalmente para o Círculo 

de Viena. Em seu livroStudies in inductivelogicandprobability, Carnap procurou provar que 

todas as sentenças devem ser compreendidas como “sentenças confirmáveis”, alterando, 

assim, a noção de “verificabilidade” para “confirmabilidade”. Nas palavras do autor: 

“[q]uando chamamos uma sentença de confirmável, não queremos dizer que ela exista 

realmente [...]. O que nos interessa é a sua circunstância possível e significativa que 

retrata a linguagem-coisa.” (CARNAP, 1980, p. 190). Confirmabilidade, para Carnap, 

configurava todas aquelas sentenças que indicam observações que não existem na 

realidade, mas que podem ser confirmadas (para ele, isso indicava as questões lógicas, 

fazendo assim uma separação entre questões lógicas e empíricas, sem necessariamente 

tornar irrelevantes as primeiras).1 

Não obstante posições distintas desses autores, todos eles têm como base os 

mesmos princípios citados acima, a saber, o empirismo e o logicismo. No contexto desses 

princípios, cabe, na próxima seção, considerar a posição de Carl Gustav Hempel.  

 

3.3 O EMPIRÍSMO LÓGICO E O PENSAMENTO DE HEMPEL 

Carl Gustav Hempel, titulado doutor e filósofo da Alemanha, contribui bastante 

para as ideias do Círculo de Viena. Hempel justificou cientificamente, através do livro 

Filosofia da ciência natural, o pensamento neopositivista. 

No estudo do seu livro, nota-se que os conceitos e ideias apresentados são os 

mesmos que basearam o empirismo lógico. Ele cita as etapas fundamentais para 

verificação de uma hipótese. Sendo um procedimento direto ou indireto, o princípio é 

colocar em prática, em teste, para comprovar a veracidade ou obter raciocínios lógicos 

antes de tal ato.  

Isso significa que, para se chegar à etapa da verificação, precisa-se antes ter 

uma hipótese em mãos. Hempelconsidera que o modo de chegar a hipóteses apropriadas 

é a partir de inferências indutivas, as quais se baseiam na consideração de casos 

particulares até se chegar a uma “lei universal”.  A partir de então, visa-se saber se tal 

hipótese é lógica e descobrir a força dela. 

                                                           
1Godfrey-smith(2003, p. 22) nota que se “[n]a década de 1930 Carnap sugeriu que eles trocassem o nome 
do movimento de ‘positivismo lógico’ para ‘empirismo lógico’”, “[e]ssa mudança não pode ser tomada como 
sugerindo que os estágios posteriores do movimento eram ‘mais empiristas’ que os primeiros estágios”.  
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Vale lembrar que hipóteses cientificamente aceitas devem ser passíveisde 

experimentação: 

[...] se [um enunciado] não possuir implicação alguma confrontável com a 
experiência, então não poderá ser proposto ou acolhido como uma teoria ou 
hipótese científica, pois nenhum dado empírico pode estar de acordo ou 
desacordo com ele (HEMPEL, 1974, p.46). 

 Com isso, Hempel confirma os pré-requisitos do empirismo lógico para a 

justificação do saber científico. A saber, além da caracterização lógica de uma hipótese 

científica, ela deve ser comprovação empírica ou se passível de experimentação.   

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O empirismo lógico mostra-se, então, uma corrente empírica-logicista 

nascida do Círculo de Viena e que foi defendida e estudada por vários pensadores do 

século XX, como Rudolf Carnap, Ludwig Wittgenstein (o considerado pai da filosofia 

analítica), e o filósofo Carl Gustav Hempel. No contexto desse movimento,fica assegurada 

a possibilidade de verificabilidade de hipóteses por meio de implicações direcionadas por 

enunciados lógicos.  

Nesse ponto, ressalta-se a importância do empirismo lógico para a 

elaboração dos moldes da ciência atual. Por meio da discussão feita, garante-se, 

outrossim, que a Engenharia Mecatrônica –que abrange mecânica, eletrônica, 

computação e elétrica – compartilha desses moldes, uma vez que apresenta formulações 

teóricas logicamente estruturadas e, valendo-se dessas formulações, comprovações e 

experimentações. 
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Resumo: Neste artigo é apresentada uma consideração da metodologia dos programas de pesquisa 
desenvolvida por Imre Lakatos (1922-1974), grande cientista, professor e filósofo da ciência. Não obstante 
ter sua carreia marcada por perseguições politicas, por parte dos nazistas e também pelo regime stalinista, 
devido às suas fortes opiniões politicas, Lakatos sempre buscou continuar seus estudos e pesquisas. A 
principal pesquisa de Lakatos se refere à metodologia dos Programas de Investigação Cientifica (PIC), 
também conhecida com Teoria do Cinturão Protetor. Nessa teoria, Lakatos define uma metodologia a ser 
seguida por cientistas e pesquisadores quando eles estiverem desenvolvendo um programa de pesquisa. 
Segundo Lakatos, toda teoria a ser estudada está no núcleo do estudo; ao seu redor estão ideias que 
comprovam essa teoria e que são testadas caso a teoria que está no núcleo for questionada, formando, 
assim, uma espécie de “cinturão protetor”. Junto ao núcleo está a heurística, positiva e negativa, que busca 
melhorar o núcleo, tornando-o irrefutável e oferecendo “caminhos” que devem ser seguidos ou evitados pelo 
pesquisador. O objetivo do trabalho é o de apresentar a teoria de Lakatos, visando ao entendimento da 
caracterização científica de determinados campos do saber humano. Para tal, parte-se de uma metodologia 
de estudo orientado e de pesquisa bibliográfica e chega-se ao resultado que de que a teoria do autor serve 
para descrever o proceder metodológico e sistemático das diferentes áreas que se valem da acepção de 
“ciência”.    
 
Palavras-Chave: Epistemologia. Imre Lakatos. Metodologia dos programas de pesquisa. Cinturão protetor.   

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho visa apresentar a epistemologia de Imre Lakatos (1922-

1974) – em específico, a metodologia dos programas de pesquisa – que se constitui como 

uma das importantes reflexões da filosofia da ciência do século XX. Epistemologia essa 

que, de acordo com uma antecipação sumária, conta com o desenvolvimento de 

determinada ciência a partir de várias teorias; sendo que, quando alguma teoria de 

suporte é refutada, ela pode ser substituída por outra. 

Os conceitos científicos utilizados pelo filósofo serão especificados, a partir de 

uma breve explicação de sua teoria, com o objetivo de um melhor entendimento dos 

propósitos que tangivelmente ele queria alcançar. A partir do estudo da teoria 

epistemológica de Lakatos e da sua exposição, será exemplificada também uma possível 

justificação da Engenharia Mecatrônica enquanto ciência, utilizando-se da metodologia de 

pesquisa desenvolvida pelo autor. 
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2 METODOLOGIA 

O artigo foi desenvolvido nas seguintes etapas: 

a) Diante da apresentação da proposta de um artigo interdisciplinar entre as disciplinas de 

Ciência Tecnologia e Sociedade, Comunicação e Expressão e Filosofia da Ciência, na 

primeira fase do curso de Engenharia Mecatrônica da Instituto Federal de Santa Catarina 

– Campus Criciúma, deu-se início à elaboração de um trabalho a respeito da Metodologia 

dos Programas de Investigação Científica desenvolvida por Imre Lakatos;   

b) Procedeu-se, então, à redação do trabalho, por meio de diversas orientações e 

indicações de correções feitas por parte do professor de Filosofia da Ciência e de 

diversas pesquisas, leituras e debates realizados pelos membros da equipe.  

c) Após a entrega do texto do trabalho como objeto de avalição, foi realizado um 

seminário pela equipe visando à divulgação dos resultados. 

d) Com a finalização do texto do trabalho e a realização do seminário, a equipe se sentiu 

motivada para aprimorar e submeter os resultados alcançados na pesquisa como 

proposta de apresentação no evento. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 IMRE LAKATOS: UMA ALTERNATIVA À JUSTIFICAÇÃO DO PROCEDER 

CIENTÍFICO 

 

Imre Lipschitz Lakatos nasceu na Hungria, em 1922, sendo de família judaica. 

Durante a segunda guerra mundial, seu país se aliou à Alemanha nazista de Hitler. Nesse 

período, Lakatos estava na universidade de Debrecen, onde se graduou em matemática, 

física e filosofia. Para fugir da perseguição nazista aos judeus, teve que mudar seu 

próprio nome várias vezes. Foi preso, em 1950, em uma prisão stalinista, e somente após 

3 anos foi solto; isso em 1953, mesmo ano da morte de Stalin. Lakatos logo regressou à 

vida acadêmica fazendo pesquisas em matemática e vivendo de traduções, porém em 

1956, durante a revolução da Hungria contra o regime russo que controlava o país, 

Lakatos por medo de ser novamente preso acabou fugindo para o Vietnã. (GODFREY-

SMITH, 2003, p. 103. - O'CONNOR; ROBERTSON, 2003 - STALEY, 2014, p. 72).  

Em 1958, Lakatos foi para a Inglaterra onde começou a estudar na Universidade de 

Cambridge para um doutorado em Filosofia da Ciência. O livro Proofs and refutations, 

publicado após a sua morte, é baseado em seu trabalho de doutorado em Cambridge. Em 

1960, foi nomeado para um lugar na London School of Economics (LSE), onde trabalhou 
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em seus escritos sobre filosofia da matemática e filosofia de ciência. Em 1965, editou a 

obra Criticism and the growth of knowledge: proceedings on the international colloquium in 

the philosophy of science, em Londres. Lakatos permaneceu na London School of 

Economics(LSE) até morrer em 1974, com uma hemorragia cerebral, aos 51 anos. O 

Prêmio Lakatos foi estabelecido pela LSE em sua memória, pelos 14 anos de serviços 

prestados à instituição. Imre Lakatos é um dos principais nomes da filosofia da ciência da 

atualidade. (HUNG, 2014, p. 385 - STALEY, 2014, p. 72).   

 

3.2 SOBRE AS DEFINIÇÕES DE “CIÊNCIA” E “CINTURÃO PROTETOR”: UMA 

APROXIMAÇÃO DA ABORDAGEM 

  

Para uma maior compreensão a respeito da metodologia dos programas de 

pesquisa, desenvolvida por Imre Lakatos, torna-se necessário o conhecimento a respeito 

do termo “ciência”, bem como uma ideia básica de como “funciona” a metodologia do 

“cinturão protetor” apresentada pelo autor. 

De acordo com o Dicionário básico de filosofia (2006), a ciência é um conjunto de 

conhecimentos metodicamente adquiridos, organizados e possíveis de serem transmitidos 

através de um processo educativo. Enquanto que, para o dicionário Aurélio (2009), a 

ciência é um sinônimo de conhecimento, adquirido através da meditação e da leitura. 

Percebe-se claramente que ambas as definições caracterizam a ciência como algo 

essencial para a obtenção de conhecimento pelo ser humano, sendo que esse 

conhecimento pode ser transmitido de uma pessoa para a outra. 

A metodologia do “Cinturão Protetor”, desenvolvida por Imre Lakatos, tem como 

definição básica a ideia de que um programa de pesquisa possui um núcleo no qual está 

situada toda e qualquer teoria aceita e “irrefutável”, e em sua volta existe o cinturão 

protetor responsável pela proteção desta teoria aceita, sendo ele constituído por 

hipóteses e teorias auxiliares (comprovadas independentemente) que “protegem” a teoria 

maior. (SANTOS, 2008).  

 

3.3 A ESPECIFICIDADE DA CONSIDERAÇÃO FILOSÓFICA DA CIÊNCIA SEGUNDO 
IMRE LAKATOS 
 

Visando ao constante desenvolvimento da ciência e suas teorias, Imre Lakatos 

formulou a teoria do cinturão protetor, que funciona como uma metodologia para 
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Programas de Investigação Cientifica (PIC), já que, em sua concepção, a ciência possui 

uma história de investigações competitivas. Como ele assegura: 

 
[a] história das ciências tem sido, e deve ser, uma história de programas de 
investigação competitivos (ou, se quiserem, de paradigmas), mas não tem sido, 
nem deve vir a ser, uma sucessão de períodos de ciência normal: quanto antes se 
iniciar a competição, tanto melhor para o progresso. (LAKATOS. 1970, p. 69). 
 

Com essa proposta, Lakatos pensa não em teorias isoladas, mas sim em unidades 

complementares para uma ideia “maior”. (SILVEIRA, 1996). Como o próprio Lakatos 

garante: “[a]firmo que a unidade descritiva que é específica das grandes realizações 

científicas não é uma hipótese isolada, mas um programa de pesquisa”. (LAKATOS, 

1989, p. 04).  

 Partindo desse ponto, sua metodologia de programas de investigação científica é 

constituída por um núcleo forte, no qual estão os sistemas teoréticos e uma heurística 

(positiva e negativa, volta para o aperfeiçoamento do núcleo, através de ideias para 

“proteger” o núcleo de possíveis refutações). Ao redor desse núcleo forte, estaria um 

cinturão de teorias de suporte, para que, quando fosse testado, o núcleo fosse apenas 

uma hipótese geral, enquanto o que realmente fosse examinado seriam as teorias que 

estavam ao seu redor. Como assegura Lakatos: “[...] esse núcleo forte é tenazmente 

protegido de refutação por um ‘cinturão protetor’”. (LAKATOS, 1989, p. 04).   

Nesse sentido, pode-se dizer que  

 
[u]m programa de pesquisa tem dois componentes principais, na visão de Lakatos. 
Primeiro, ele contém um núcleo forte. Esse é um conjunto de ideias básicas que 
são essenciais ao programa de pesquisa. Segundo, um programa de pesquisa 
contém um cinturão protetor. Esse é um conjunto de ideias menos fundamentais 

que são usadas para relacionar o núcleo forte aos fenômenos reais. (GODFREY-

SMITH, 2003, p. 104). 
 

Quando alguma teoria de suporte é refutada, ela pode ser substituída por outra. 

Antes de se chegar a essa refutação, Lakatos recomenda que se reforce o núcleo, com 

teorias que tenham como único propósito proteger esse núcleo. 

A heurística constituinte da metodologia de Lakatos é um conjunto de regras que 

guia o pesquisador à descoberta, sendo tal conjunto a conjunção da heurística positiva e 

da heurística negativa. A heurística positiva segundo Lakatos (1971, p.135), consiste em 

“um conjunto parcialmente articulado de sugestões ou ideias de como mudar ou 

desenvolver as ‘variantes refutáveis’ do programa de pesquisa, de como modificar, 

sofisticar, o cinturão protetor ‘refutável’”. Ou seja, ela indica o caminho correto a ser 

seguido e as possibilidades para que ela seja melhorada e se torne irrefutável. Enquanto 
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isso, a heurística negativa indica a direção que deve ser evitada pelo cientista. Nas 

palavras de Lakatos: 

 
[a] ideia de heurística negativa de um programa de investigação científica 
racionaliza de forma considerável o convencionalismo clássico. Podemos decidir 
racionalmente não permitir que refutações transmitam falsidade ao núcleo 
enquanto aumenta o conteúdo empírico corroborado do cinturão protetor de 
hipóteses auxiliares. (LAKATOS, 1970, p. 49). 
 

Para Lakatos, a heurística negativa não pode de forma alguma negar ou tentar 

modificar as suposições do núcleo, já que uma de suas principais funções é proteger o 

núcleo de refutações. Além disso, a heurística negativa deve evitar quaisquer explicações 

contrárias aquelas apresentadas pela heurística positiva. 

O Programa de Investigação Cientifica criado por Lakatos pode ser exemplificado 

tomando-se em atenção a Engenharia Mecatrônica. Nela, o núcleo do programa de 

pesquisa seria a própria proposta “mecatrônica” dessa engenharia.  Ao seu redor estariam 

as áreas constituintes dessa proposta; como, por exemplo, a mecânica, a elétrica e a 

computação.  Desde que se desejasse validar ou, até mesmo, justificar a Engenharia 

mecatrônica enquanto um todo científico, as suas áreas constituintes seriam examinadas. 

Com esse exemplo, compreende-se que, enquanto os programas de pesquisa 

levarem a novas descobertas, eles assumirão características progressistas; porém, ao 

falharem nesse único objetivo, eles passam a ser classificados como degenerados. 

 Isso porque, como garante Lakatos, 

 

[d]iz-se que um programa de investigação é progressivo enquanto seu 
desenvolvimento teórico antecipar seu desenvolvimento empírico, ou seja, 
enquanto seguir predizendo com êxito fatos novos (mudança progressiva de 
problemas); é paralisante se o seu desenvolvimento teórico se atrasa em relação a 
seu desenvolvimento empírico, isto é, sempre que não oferece senão explicações 
post hoc, seja de descobrimentos casuais, seja de fatos previstos, e descobertos, 
em um programa rival (mudança degenerativa de problemas). (LAKATOS, 1971, p. 
112). 

 

Lakatos, durante o desenvolvimento de sua teoria busca não impor uma 

“metodologia universal”, por saber que não existem maneiras exatas que podem ser 

aplicadas em quaisquer casos que precisamente resultarão em um progresso futuro. A 

metodologia que o filósofo busca se refere às possíveis heurísticas que cada caso 

específico possa vir a possuir, já que a especificidade de cada heurística é essencial para 

o sucesso e o progresso do programa de pesquisa. 

Quando um programa de investigação científica passa a atender todas as 

características necessárias para ser classificado como progressista, ele poderá contribuir 
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na descoberta de pesquisas futuras, mantendo assim o desenvolvimento constante da 

ciência. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Após análise do tema abordado, pode ser elucidado que a teoria sobre os 

programas de investigação científica compreende o método do cinturão protetor, no qual 

toda pesquisa de ramo científico é protegida por um cinturão; sendo que, ao redor dele, 

há várias outras hipóteses e teorias auxiliares (comprovadas independentemente), que 

protegem o núcleo e o tornam “irrefutável”. Isso com intuito da teoria maior não ser 

falseada. A heurística constituinte da metodologia de Lakatos é, então, um conjunto de 

regras que guiam o pesquisador à descoberta. 

A abordagem da teoria epistemológica de Imre Lakatos permitiu compreender 

que a essência de uma área do saber científico é dada na sistematização própria de 

saberes e teorias auxiliares a tal área. Assim, a garantia da cientificidade é, nas palavras 

de Lakatos, um “cinturão protetor”, que assegura determinado campo do saber humano 

enquanto legítimo. A Engenharia Mecatrônica pode ser colocada como um dos exemplos 

mais proeminentes à veracidade da teoria de Lakatos.    
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Resumo: Este trabalho discute a consideração histórica e filosófica dos fenômenos biológicos nos séculos 
XVII e XVIII e as interfaces dessa consideração na Biologia contemporânea. São apresentados, como 
objetivos: (i.) precisar o contexto histórico que serve de pano de fundo para a consideração dos fenômenos 
biológicos nos séculos XVII e XVIII; (ii.) sistematizar as diferentes possibilidades conjecturadas, nesses 
séculos, como justificação de tais fenômenos; (iii.) definir elementos da Biologia contemporânea que servem 
de interface a tal justificação e que, desde que pautados pela cientificidade, garantem a autonomia da 
Biologia enquanto campo autossuficiente do saber humano. A metodologia utilizada consistiu: (i.) na 
discussão entre os professores de Biologia, História e Filosofia a respeito da possibilidade de uma 
abordagem interdisciplinar da temática investigada; (ii.) na realização de pesquisas bibliográficas, referentes 
à contribuição de cada área para a temática; (iii.) na redação dos elementos históricos, de justificação 
filosófica e de cientificidade biológica, que compreendem a temática; e, por fim, (iii.) na sistematização dos 
conteúdos de cada área, visando à efetivação, no corpo do trabalho, de uma abordagem interdisciplinar da 
temática. Como resultado e como conclusão da investigação proposta no trabalho, menciona-se a 
convicção – buscada nos séculos XVII e XVIII e assegurada na Contemporaneidade – de que a 
consideração de organismos vivos, desde que, aos termos da cientificidade, não operacionalizada por 
explicações de cunho mecanicista e não abonada por aspectos teológicos, compreende uma investigação 
própria. A autonomia científica da Biologia só poderia resultar da sua autossuficiência na explicação da 
complexidade dos seres vivos e da dinâmica à qual eles estão submetidos.  
 
Palavras-Chave: Mundo e ciência nos séculos XVII e XVIII. Mecanicismo, teologia natural e teleologia. 
Justificação científica da Biologia. 

  

1 INTRODUÇÃO 
  

Uma das principais tarefas assumidas na consideração dos organismos vivos 

consiste na busca pela cientificidade de tal consideração sem que, para isso, seja 

possível recorrer diretamente às leis gerais da natureza fisicamente explicadas ou a uma 

visão criacionista como elementos de fundamentação.  

No presente trabalho, atentando para a especificidade de tal consideração 

“biológica”, argumenta-se que, nos séculos XVII e XVIII, os acontecimentos históricos e as 

buscas pela justificação dos organismos vivos representam (r)evoluções científicas e 

justificações que foram seminais para a garantia da Biologia enquanto ciência autônoma. 

Outrossim, defende-se que essa garantia se faz retratada em elementos constitutivos da 

Biologia contemporânea: a microscopia e a consequente descoberta de diferentes formas 

de reprodução e de outros tipos de “vida”.  

  
2 METODOLOGIA 

O artigo foi desenvolvido nas seguintes etapas: 
 

a) Promoção de encontros para discussão da possibilidade de interdisciplinaridade entre 
as áreas na consideração da temática do trabalho (Biologia, Filosofia, História); 

b) Realização de pesquisas bibliográficas referentes à contribuição de cada área; 
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c) Redação dos elementos históricos, de justificação filosófica e de cientificidade biológica 
que compreendem a temática; 

d)  Sistematização dos elementos e efetivação da interdisciplinaridade para apresentação, 
no corpo do trabalho, da temática proposta. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  
3.1 Os séculos XVII e XVIII: a história do mundo e o mundo da ciência 

Na Idade Moderna, uma nova maneira de pensar passava a dominar as 

mentes humanas. Lentamente, separava-se a fé da razão. O que significava que a 

atividade científica passava a ter uma relevância maior; sendo vista como como o 

caminho para se explicar os fenômenos da natureza e a organização da sociedade. Isso 

significa que a Igreja Católica, cada vez mais, perdia poder e era contestada, já que, a 

partir de então, toda verdade deveria ser comprovada.1 

Um dos acontecimentos mais importantes da Idade Moderna é, então, a 

Revolução Científica do século XVII, operada, sobretudo, pela grande figura de Galileu 

Galilei. Nessa revolução, já são apresentados elementos que garantem que - como 

entendemos hoje - “ciência” remete a um conjunto de fatores humanamente estruturados, 

cujos principais são: i. aplicação técnica (o que chamamos de tecnologia);  ii. formulação 

teórica.  

Pode-se dizer, contudo, que o grande século do desenvolvimento científico foi 

o XVIII; considerado o “século das luzes”, das grandes transformações. O século XVIII é, 

assim, o período culminante da Revolução Intelectual. Esse século é original e audaz 

porque contextualiza a eclosão de novas ideias e de novas concepções sobre as 

instituições políticas, sociais, econômicas e religiosas e, principalmente, sobre os ideais 

científicos. Em uma palavra, presencia-se o surgimento e a agitação de mentes voltadas 

ao progresso e ao esclarecimento científico do homem no mundo.   

O movimento mais importante do século XVIII é o Iluminismo (Aufklärung). Isso 

porque esse movimento levou à dissolução dos mitos e a substituição da imaginação pelo 

saber racional e científico. Dessa forma, terminada a era das explicações metafísicas, a 

racionalidade acabava por tomar seu lugar com sentido único e absoluto para a validação 

do conhecimento humano, perdendo a natureza o seu fator de encantamento e receio ao 

homem e passando a ser sobreposta pelo pensamento racional e técnico da sociedade. 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985). Pode-se dizer, então, que o Iluminismo representa a 

                                                           
1 Em termos políticos e econômicos, pode-se explicar essa “nova maneira de pensar” com a crise do 
Absolutismo e do Mercantilismo. No decorrer dos XVII e XVIII, o absolutismo e o mercantilismo 
(respectivamente, sistemas político e econômico que causaram a expansão marítima e a exploração 
colonial) sofreram uma forte crise, em razão da ascensão dos ideais propagados pelos intelectuais 
iluministas (principalmente o Liberalismo político e econômico). 
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coroação da cientificidade moderna, já que “[...] seu programa é a difusão do uso da razão 

para dirigir o progresso da vida em todos os aspectos” (BOBBIO; MATTEUCCI; 

PASQUINO, 1998, p. 605). 

Assim sendo, a partir de vários acontecimentos políticos e científicos na Europa 

e nas Américas, os séculos XVII e XVIII foram marcados por muitas mudanças e 

revoluções que possibilitaram o reestabelecimento da cientificidade no Ocidente. Com 

esse reestabelecimento, tem-se a necessidade e a conjectura de uma consideração 

científica dos organismos vivos.  

 
   

3.2 Mecanicismo, teologia natural e a noção de teleologia: a busca pela justificação 

dos organismos vivos 
 

No final do século XVII e durante o século XVIII, a consideração dos 

fenômenos biológicos era basicamente justificada de dois modos: (i.) mecanicamente, 

assim como os fenômenos físicos; (ii.) por meio de uma recorrência imediata à teologia 

natural. 

 O exemplo sui generis da concepção mecanicista dos fenômenos biológicos é 

apresentado na discussão cartesiana sobre o corpo humano. Essa concepção aparece 

claramente no Tratado do Homem: 
 

[d]esejo, digo, que considereis todas estas funções somente como consequência 
natural da disposição dos órgãos nesta máquina, do mesmo modo que ocorre com 
os movimentos de um relógio ou de outro autômato, pois tudo acontece em virtude 
da disposição de seus contrapesos e das suas rodas. (DESCARTES, 1973, p. 
202). 
 

Ora, como este trecho deixa claro, Descartes pode ser definido como o 

precursor de uma tradição que concebia a explicação dos fenômenos biológicos enquanto 

reduzida à explicação mecânica dos fenômenos físicos. O elemento comum nessa 

tradição: todos esses “[...] cientistas físicos viam em Deus o poder que, no momento da 

criação, instituiu as leis que governam os processos deste mundo” (MAYR, 1998, p. 127).   

A teologia natural, proposta com alternativa explicação, tem como um dos seus 

principais representantes, no início do século XVIII, Christian Wolff, que primeiramente fez 

uso do termo “teleologia”. Nas suas palavras: “[a]lém dessas ciências [que integram a 

física], há também outra parte da filosofia natural que explica a finalidade das coisas. Não 

há nome para esta disciplina, apesar de ser muito importante e mais do que útil. Ela 

poderia ser chamada teleologia”. (WOLFF, 1963, p. 44).   

Buffon e Lineu, não obstante consideráveis diferenças de pensamento, foram 

adeptos da explicação dos fenômenos biológicos a partir da teologia natural. Buffon 

concebe que “[...] alguns temas são excessivamente complicados para um uso 

aproveitável da matemática, colocando entre eles todas as partes da história natural” 

(MAYR, 1998, p. 58). Lineu empreende seus trabalhos de classificação botânica e 
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zoológica pautado não por princípios gerais da mecânica, mas sim por princípios 

fisiológicos de ordem prática (Cf. MAYR, 1998, p. 210).  

Ora, se os cientistas físicos recorriam a Deus como o elemento último de 

fundamentação das leis que governam o mundo explicado mecanicamente, os 

naturalistas “[...] viam a mão de Deus mesmo nos mais insignificantes aspectos da 

adaptação e da diversidade” (MAYR, 1998, p. 127).2 Isso significa que, em ambos, a 

consideração dos organismos vivos ainda carecia de uma justificação científica autônoma.  

A obra Crítica da faculdade do juízo, de Immanuel Kant, deixa-se ler como uma 

consideração dos organismos vivos.  Isso porque Kant garante que eles não são 

explicados por leis gerais. Ou seja, que “[...] existem tantas formas múltiplas da natureza, 

como se fossem tantas modificações dos conceitos da natureza universais e 

transcendentais, que serão deixadas indeterminadas por aquelas leis dadas a priori pelo 

entendimento puro” (KANT, 1995, p. 23-24).  

Ao conceber que os organismos são apenas compreensíveis mediante o 

princípio de “conformidade a fins da natureza”, Kant parece ter sido o precursor da defesa 

da “autonomia” da Biologia. Tal autonomia demandaria, contudo, nas investigações 

contemporâneas, uma justificativa própria e, assim, envolta nos aparatos da cientificidade. 
     

3.3 Interfaces com a biologia contemporânea: microscopia, reprodução e diferentes 
tipos de “vida”. 

3.3.1 Invenção e desenvolvimento da microscopia 

Os estudos científicos da natureza evoluem conforme avançam suas 

tecnologias. Nesse sentido, o desenvolvimento da microscopia possibilitou o progresso da 

Biologia. De acordo com Amabis e Martho (2001), acredita-se que Zacharias e Hans 

Janssen, no século XVI, foram os pioneiros ao desenvolverem um microscópio composto 

(Figura 1a). A microscopia investigativa surgiu com Antonie van Leeuwenhoek que, com 

seu microscópio simples, descobriu as hemácias (Figura 1b). Em 1663, a partir dos 

estudos de Hooke com seu microscópio composto, surge o termo célula (Figura 1c). 

 

 

 

 

Figura 1: (A) Possível design do primeiro microscópio; (B) Microscópio desenvolvido por Antonie van Leeuwenhoek 

(cópia); (C) Microscópio de Hooke (desenho original do próprio Hooke) (Fonte: López-Goñi, 2015) 

                                                           
2 Sobre a especificação desse grupo de naturalistas teológicos, que desenvolveram uma investigação 
oposta ao Mecanicismo sob o signo da História Natural, vale conferir Goy; Watkins (2014, p. 1): “[n]as 
ciências da vida (nesse período um campo de investigação interconectado com a medicina, a anatomia, a 
fisiologia  e a física), teorias preformacionistas da geração dos seres vivos dominaram o debate no século 
dezessete e na primeira metade do século dezoito , enquanto que, na segunda metade do século dezoito, 
considerações epigenéticas cada vez mais adquiriram apoio”.  
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A Citologia surge apenas em 1839, com a Teoria Celular, de Schwann e 

Scheleiden, que postula que “Todos os seres vivos são formados por células”. Em 1855, 

Rudolf Virchow define que “Toda a célula se origina de outra célula” (“Omnis cellula e 

cellula”). Em 1855, são descobertos o núcleo e as organelas, aumentando a 

complexidade dos estudos biológicos (AMABIS e MARTHO, 2001). 

Apesar da Teoria Celular, o fenômeno vida desafia uma definição simples, 

reconhece-se a vida pelo que os seres vivos realizam (CAMPBELL e REECE, 2010). As 

características comuns aos seres vivos são: estrutura complexa e ordenada, adaptação 

evolutiva, homeostase, processamento de energia, crescimento e desenvolvimento, 

reação aos estímulos e reprodução (CAMPBELL e REECE, 2010; CURTIS, 2011). 

3.3.2 Diferentes formas de reprodução  

Dentre as características que definem os seres vivos, a reprodução se mostra o 

processo mais complexo, pode-se dizer, inclusive, que é o objetivo maior da vida. O 

processo reprodutivo pode ocorrer de forma sexuada ou assexuada, esta não envolve a 

troca de material genético, aquela envolve e promove, assim, o aumento da diversidade 

genética.  

A capacidade do indivíduo se reproduzir sozinho é interessante e pode ocorrer 

de várias formas, desde o brotamento de uma Hydra sp. (Figura 2a) até a fragmentação 

de uma estrela-do-mar. De acordo com Linhares e Gewandsznajder (2011, p. 377), 

“quanto mais simples a organização do corpo de um animal maior sua capacidade de 

reprodução por esses processos”. Um exemplo de reprodução assexuada que se destaca 

é a partenogênese ameiótica. Nesse processo, um indivíduo se desenvolve a partir de um 

óvulo não fecundado, como ocorre em Daphnia magna  (Figura 2b).  

 

 

 

 

Figura 2: (A) Hydra sp em brotamento (Fonte: VERDE, 2014). (B) D. magna com ovos (Fonte: MICROPHOTO, 2017) 

3.3.3 Outros tipos de “vida”   

Graças ao desenvolvimento tecnológico, a Biologia invade um mundo cada vez 

menor, o “mundo dos vírus”. Wendell M. Stanley em 1935 foi capaz de cristalizar o vírus 

do tabaco e em 1939 foi possível observá-lo ao microscópio eletrônico (LINHARES E 

GEWANDSZNAJDER, 2011). A partir de 1950, descobriu-se que os vírus são acelulares. 
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Sendo assim, os vírus precisam invadir uma célula viva para realizarem as atividades 

essenciais à vida. Tal fato os tornam “parasitas intracelulares obrigatórios” (Figura 3). 

 

 

 

 

 

Figura 3: Vírus infectando E. coli (Fonte: CAMPBELL e REECE, 2010) 

Ainda mais intrigantes que os vírus, são os viróides e os príons. De acordo com 

Campbell e Reece (2010), viróides, patógenos muito menores que os vírus, infectam 

vegetais e são compostos apenas por um RNA circular. Já os príons (proteinaceus 

infectious particles) são partículas de proteínas infectantes, que causam diversas doenças 

cerebrais degenerativas em animais, como a doença da vaca louca. 

A Biologia, ciência que estuda a vida, não pode ser reduzida ao mecanicismo, 

uma vez que as partes isoladas de um ser perdem sua funcionalidade (Campbell e 

Reece, 2010). Também não se pode atribuir toda a existência de vida a aspectos 

teológicos, pois o processo evolutivo é hoje conhecido e cientificamente comprovado. Por 

esses motivos, a Biologia se constitui em uma ciência autônoma que, de acordo com 

Campbell e Reece (2010), tem como atividades centrais propor questões sobre o mundo 

da vida e procurar respostas com base na ciência. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve por propósito mostrar que, longe de haver uma contradição 

entre o momento histórico e as buscas pela justificação dos organismos vivos que 

configuram os séculos XVII e XVIII e a legitimação contemporânea da Biologia enquanto 

ciência, a relação dessas perspectivas se faz ler como uma sequência de aprimoramento. 

Ao passo que, na consecução daquele contexto da Revolução Científica do e do 

Iluminismo, a cientificidade identificou, para a consideração dos organismos vivos, a 

necessidade de uma abordagem autônoma; a Contemporaneidade garante essa 

abordagem, ao definir a Biologia enquanto ciência autossuficiente. Nesse sentido, a 

precisão das investigações científicas sob responsabilidade da Biologia parece residir, 

dentre outros elementos, na evolução da microscopia e, com esta, na descoberta de 

diferentes formas de reprodução e de outros tipos de “vida”.  

ISSN 2526-4044      p. 342



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 
 
 
REFERÊNCIAS 

ADORNO, Theodore; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1985. 

AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Conceitos de Biologia. vol 1. 
São Paulo: Moderna, 2001. 

BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de 
política. 11. ed. Brasília: UnB, 1998. 

CAMPBELL, Neil; REECE, Jane. Biologia. 8 ed. Trad. Anne Villela. Porto Alegre: Artmed, 
2010. 

CURTIS, Helena. Biologia. 2 ed. Trad. Heni Sauaia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2011. 

DESCARTES, René. Traité de l'homme. In: Oeuvres, v. XI. Publiées par Charles Adam et 
Paul Tannery. Paris: Vrin, 1973. 

GOY, Ina; WATKINS, Eric (eds.). Kant’s theory of biology. Berlin/Boston: De Gruyter, 
2014. 

KANT, Immanuel. Crítica da faculdade do juízo. Trad. Valério Rohden e Antonio 
Marques. Rio de Janeiro: Florense Universitária, 1995. 

López-Goñi, Ignacio. 2015. Los microscopios de van Leeuwenhoek. Disponível em < 
http://www.investigacionyciencia.es/blogs/medicina-y-biologia/43/posts/los-microscopios-
de-van-leeuwenhoek-13351> Acessado em: 16 de julho de 2017. 

LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNAJDER, Fernando. Biologia. Vol único. São Paulo: 
Ática, 2011. 

MAYR, Ernst. O desenvolvimento do pensamento biológico. Brasília: Universidade de 
Brasília, 1998. 

MICRPHOTO. 2017. Daphnia magna. Disponível em http://www.microphoto.co.uk/image-
gallery/crustacea/branchiopoda/cladocera/daphniidae/daphnia/daphnia-magna/> 
Acessado em: 16 de julho de 2017. 

VERDE, Miguel. 2014. Hidra de agua dulce. Disponível em 
<http://eluniversobajoelmicroscopio.blogspot.com.br/2014/08/> Acessado em: 16 de julho 
de 2017. 

WOLFF, Christian. Preliminary discourse on philosophy in general. Indianapolis: The 
Bobbs-Merrill Company, 1963. 
 

ISSN 2526-4044      p. 343



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

PRODUÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO POR MEIO DE 
FERRAMENTAS AUDIO VISUAIS EM DIREITOS HUMANOS E JUVENTUDE: Projeto 
de Extensão em Andamento 
 

Tatiana Marcela Rotta 1 

Matheus Trindade Velasques 2 

Andréa Cristina Trierweiller  3 

Vitor Pluceno Behnck4 

Raquel Conceição 5 

1 – Coordenadora do Projeto, Professora do IFC- CAS -tatiana.rotta@sombrio.ifc.edu.br 
2 – Colaborador, Professor do IFC-CAS 

3 – Colaboradora Externa – Coordenadora  e Professora do Mestrado de Gestão e Tecnologia da 
Informação - UFSC – Araranguá 

4- Aluno do ensino Médio Técnico -  Bolsista Extensionista – IFC-CAS 
5- Colaboradora - aluna do curso de Licenciatura de Matemática – IFC-CAS 

 
Resumo: Considera-se essencial a produção e transferência do conhecimento aos adolescentes e jovens 
com o uso das ferramentas audiovisuais para produção e compartilhamento, que contribuam e influenciem 
valores, atitudes e comportamentos voltados a problemas relacionados ao exercício da cidadania e à 
promoção e garantia dos direitos humanos da juventude. Dessa forma, objetiva-se com esse projeto de 
extensão, aos alunos do ensino médio técnico de Informática e Hospedagem do Instituto Federal 
Catarinense –campus avançado de Sombrio (IFC- CAS), estimular a produção e compartilhamento do 
conhecimento sobre direitos humanos e juventude a partir de ferramentas audiovisuais e empregar os 
produtos em amostra itinerante em escolas públicas em Sombrio-SC. A metodologia do projeto está 
planejada em etapas 1- Capacitação: estudantes do ensino médio do IFC-CAS inscritos, a partir de material 
didático-pedagógico voltado à educação para os direitos humanos, com materiais impressos, interação via 
ferramenta moodle; e, oficinas temáticas de linguagens cinematográficas, mediada por profissionais, 
professores e técnicos. 2 - A coleta de dados será realizada pelos inscritos no projeto sob supervisão dos 
professores envolvidos utilizando equipamentos audiovisuais. 3- Compartilhamento da produção em formato 
de curtas metragens (documentário, ou filme fictício) e encartes de fotográficos para serem difundidos em 
redes de cooperação técnica com escolas públicas selecionadas.  A etapa 1 foi concluída, com a 
capacitação dos alunos envolvidos no projeto, por meio da participação da ferramenta moodle, e oficinas 
técnicas como: práticas de fotografia, linguagem cinematográfica, produção de curtas metragens. A  etapa 
2, iniciou-se com atividades de coleta de dados capturando imagens externas, e na apresentação de Fórum 
Brasileiro de Direitos Humanos e Saúde Mental dos curtas metragens produzidos em projeto interdisciplinar 
no ano de 2016. Está pré-agendado coletas de dados junto a grupos de adolescentes institucionalizados ou 
não para debater elementos sobre seus direitos e cidadania, para produção do material da Amostra 
Itinerante. Este projeto está em andamento 
Palavras-chave: Direitos Humanos; Juventude; Produção de Conhecimento; Ferramentas Audio-Visuais 
 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

As questões relacionadas ao exercício da cidadania, às diversas formas de 

violência e aos direitos humanos têm chamado atenção e têm sido identificados como 

fundamentais para o projeto civilizatório contemporâneo. Para promover esta forma 

pedagógica, aplicando a  defesa do exercício da cidadania e dos direitos humanos há que 

considerar espaços e tempos e linguagens entre pares, com o intuito do compartilhamento 

dinâmico do conhecimento adquirido sobre estes temas para juventude brasileira.   

Tendo em vista a população-alvo, é recomendável o uso de ferramentas 

audiovisuais para produção de conhecimento e mídias digitais e mídias sociais para o 

ISSN 2526-4044      p. 344



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

compartilhamento. O princípio central é que os adolescentes e jovens produzam 

conteúdos para outros adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Estas 

ações devem se pautar por metodologias participativas, interativas e criativas, que 

permitam um diálogo efetivo com estes sujeitos, metodologias que utilizem as mídias 

sociais, de uso comum por estes grupos. Entende-se ainda que, para atuar sobre atitudes 

e comportamentos de forma efetiva, estas metodologias devem, por um lado, dar suporte 

à produção de conhecimento do grupo participante e, por outro, servir à produção de 

conteúdos educativos, de boa qualidade.  

A popularização das ferramentas audiovisuais permite interagir com pessoas 

de outras partes do Brasil e do mundo. Assim, a inclusão digital pode ser considerada 

como elemento para democratização e ser utilizada para melhora da qualidade de vida 

inclusive de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. As tecnologias 

digitais criam novos contextos sociais e alteram muitos daqueles já existentes, 

influenciando a maneira como os adolescentes e jovens adultos constroem e 

experimentam suas identidades. É possível, acreditar, motivar adolescentes e jovens 

adultos a participar do processo de ensino-aprendizagem pelo compartilhamento dinâmico 

dos conteúdos adquiridos em sala de aula, por meio de elementos e da linguagem de 

preferência de seu cotidiano. Para tanto, preconizar a utilização das inúmeras ferramentas 

tecnológicas, que aliadas a práticas educacionais, constituem-se em uma pedagogia que 

facilita o aprendizado pela interatividade para que o aluno tenha um papel transformador 

da realidade, construída e reconstruída, a cada momento, por ele, seus pares e grupos 

com que se ponha em contato. (ALTERMANN, 2010; CONEGLIAN e SANTAREM 

SEGUNDO, 2016; FREIRE, FREIRE, OLIVEIRA, 2016; SCHILLING, 2004) 

A ferramenta didático-pedagógica que pretendemos utilizar para a produção de 

conhecimento são os equipamentos audiovisuais. A proposta advém da experiência de 

uma atividade extracurricular desenvolvida no ano de 2016 no Instituto Federal 

Catarinense, na cidade de Sombrio-SC, junto a três turmas do ensino médio, com 

participação de 120 (cento e vinte) adolescentes. Ferramentas audiovisuais foram 

utilizadas para produção de conhecimento sobre temas como diversidade de cultura, cor, 

raça, religião e gênero. Os estudantes se organizaram, com o acompanhamento de uma 

equipe multidisciplinar de professores, em pequenos grupos, com finalidade de elaborar 

objetivos comuns, para desenvolvimento de habilidades e competências. As atividades 

ocorreram no âmbito das disciplinas de Filosofia, História, Metodologia Científica e 

Português, com o apoio pedagógico da dos professores e de profissionais técnicos da 
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instituição envolvida. Um dos produtos dessa experiência curricular foi a produção de 

vídeos de curta metragem, baseados nos roteiros criados pelos participantes. O apoio 

institucional permitiu edições nas agências de comunicação do Instituto, bem como 

explorar formatos de animação, documentário e ficção, pelos alunos. Além das turmas de 

estudantes e professores diretamente envolvidos, foram incluídos convidados externos, o 

que enriqueceu de diversas formas a experiência. Os curtas metragens foram 

selecionados pelos professores envolvidos divididos em categorias e apresentados em 

evento cultural no IFC, com convidados externos para indicação dos premiados. Os 

premiados serão disponibilizados em canais do IFC e em amostra cultural do III Fórum 

Brasileiro de Direitos Humanos e Saúde Mental, evento a realizar-se em junho de 2017 

em Florianópolis-SC, organizado pela Associação Brasileira de Saúde Mental – 

ABRASME, com colaboração do coordenador desse projeto. 

O conhecimento desta forma produzido, com participação dos alunos do IFC 

campus Avançado Sombrio, foi embasado nos princípios e Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos, em conformidade com o Parecer CNE/CP N° 8, de 

06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012, (BRASIL, 2012)  que 

tem por finalidade promover a educação para a mudança e a transformação social. 

Destacam-se entre estes princípios e diretrizes referências à dignidade humana, à 

igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades; 

laicidade do Estado; democracia na educação; transversalidade, vivência e globalidade; e 

sustentabilidade socioambiental. No que se refere ao ambiente educacional, a experiência 

em questão procurou trabalhar os processos educativos considerando espaços e tempos, 

as relações interpessoais, escolares, acadêmicas e interinstitucionais, bem como os 

contextos ambientais, comunitários, culturais e da sociedade contemporânea em que 

estas relações se estabelecem. 

Da mesma forma, pesquisadores, professores e outros profissionais oriundos 

de distintas áreas do conhecimento, envolvidos no desenvolvimento do projeto de 

extensão aqui proposto, trabalharão para mediação do processo criativo de produção de 

conhecimento por meio de ferramentas audiovisuais. Serão assim, produzidos e 

disponibilizados conteúdos relativos a direitos humanos, ao exercício da cidadania e ao 

enfrentamento de problemas relacionados a diversos tipos de violência para adolescentes 

e jovens adultos brasileiros, na produção de conhecimento com linguagens propositivas 

em Amostras Itinerantes em escolas públicas do ensino médio selecionadas por processo 

seletivo em edital a ser construído. 
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1.1 Objetivo Geral 

Estimular a construção e o emprego de ferramentas audiovisuais com temáticas voltadas 

ao exercício dos direitos de cidadania de adolescentes e jovens, por adolescentes e 

jovens do IFC-CAS para compartilhamento dinâmico em escolas públicas de ensino 

médio, no Extremo Sul Catarinense. 

 

1.1.1 Objetivos Específicos 

 

Propor capacitação para educação dos direitos humanos com grupo de alunos inscritos 

no projeto do ensino médio técnico do Instituto Federal Catarinense – Campus Avançado 

Sombrio (IFC-CAS) 

Empregar e construir produtos audiovisuais para a elaboração de conteúdos criativos e 

inovadores referenciando temas de cidadania, violência e direitos humanos, com base na 

realidade investigada com linguagens propositivas de garantia de direitos à juventude, a 

partir de intercâmbio entre grupos de adolescentes e jovens, do IFC- CAS e escolas 

públicas do ensino fundamental e médio selecionadas por meio de edital para Amostra 

Itinerante dos produtos resultados desse projeto; 

Realizar Amostra Itinerante em escolas públicas de ensino médio do extremo Sul 

Catarinense inscritas e aprovados em edital ofertado para participarem das apresentações 

dos produtos com debates realizados por adolescentes e jovens do IFC-CAS à outros 

adolescentes e jovens participantes, para democratização da informação. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A metodologia do projeto de extensão está planejada em etapas: 

1- Capacitação de Recursos Humanos envolvidos no projeto (100hs modalidade 

semi-presencial) – Capacitação dos Inscritos no Projeto estudantes adolescentes e jovens 

do IFC -CAS durante a vigência do projeto para atender as etapas de desenvolvimento. A 

temática central que norteará a capacitação será conteúdos, vivências, práticas 

relacionadas com os direitos da população de adolescentes e jovens. Oficinas voltadas à 

construção e qualificação de conhecimento produzido por meio de ferramentas 

audiovisuais, e, ferramentas de compartilhamento dinâmico de conhecimento produzido 

por adolescentes e jovens para adolescentes e jovens. Sendo 60 horas presenciais, e 
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40hs via Plataforma Moodle. O embasamento dar-se-á, utilizando literaturas, legislação 

(estatuto da criança e do adolescente, estatuto da juventude, entre outras), vídeos, filmes, 

documentários. Também utilizar material didático-pedagógico voltado à educação para os 

direitos humanos com base na Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012; oficinas de 

produção de vídeos; roteiros, linguagens, estratégias de pesquisas de campo; iluminação, 

som e outros elementos de filmagens externas e internas, edição, entre outros elementos; 

palestras, reuniões; rodas de conversas com os alunos do ensino médio e superior que 

queiram participar do projeto, trabalhando elementos do cotidiano que possam 

desenvolver relação empática sobre temáticas de violação e garantia de direitos de 

adolescentes e jovens. Serão disponibilizados vagas para a atividade, em processo de 

inscrições com critérios estabelecidos pelos responsáveis do projeto.  Sendo 

disponibilizada vagas para alunos do ensino médio, e  do ensino superior de distintos 

cursos do IFC campus Sombrio.  

2- Os alunos, professores e colaboradores participarão das etapas de auxilio na 

produção dos produtos para serem compartilhados com as escolas públicas da região do 

extremo sul de Santa Catarina, e poderão contribuir com algumas oficinas a serem 

organizadas para atender os objetivos do projeto. 

Para a capacitação dos alunos do IFC-CAS foi planejado cronograma de atividades 

aproveitando expertises dos colaboradores envolvidos, e também convidados externos 

que contribuam para o desenvolvimento de competências e habilidades para o processo 

pedagógico na utilização de ferramentas audiovisuais e conteúdos de educação para os 

direitos humanos. As atividades aconteceram até julho de 2017. 

Os grupos de alunos voluntários inscritos no projeto, após a capacitação se dividirão 

conforme motivação, expertise, e alguns critérios estabelecidos pelos professores 

envolvidos no projeto, para atender os seguintes trabalhos: 

A. Grupo de Trabalho de coleta de dados: com habilidades para filmagens e 

fotografias junto as pesquisados, e também habilidades em comunicação verbal, relação 

empática com adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidades sociais, para 

intervenção de campo coletando dados a partir de entrevistas e rodas de conversas junto 

aos adolescentes e jovens pesquisados 

B. Grupo de Trabalho formatação do material em produtos: produzir materiais como 

vídeos de curta duração, documentários, e outros produtos, com linguagens embasadas 

nas diretrizes para educação dos direitos humanos. Alguns colaboradores internos, 
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professores, técnicos e alunos voluntários incluindo os colaboradores externos do grupo 

de alunos de graduação e professores. 

C. Grupo da Amostra Itinerante: grupo de jovens orientados por professores, 

apresentarão os produtos a outros jovens nas escolas selecionadas, e, organizarão 

eventos com debate sobre temas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A etapa 1 foi concluída, com a capacitação dos alunos do IFC-CAS envolvidos 

no projeto, por meio de oficinas como: práticas de fotografia, linguagem cinematográfica, 

roteiros, edição e materiais didático-pedagógico sobre direitos humanos e juventude. Num 

primeiro momento os alunos do ensino médio técnico do IFC-CAS, se inscreveram e 

participaram de uma capacitação conceitual da temática central direitos humanos e 

juventude, por meio da ferramenta moodle, interagindo com colegas em atividades 

utilizando materiais como: artigos, documentos, legislação e vídeos. Finalizado a 

participação no moodle, o grupo de alunos participou de oficinas, organizadas pelo 

coordenador do projeto, com temáticas voltadas a: linguagem cinematográfica, fotografia, 

produção de curtas metragens ministradas por profissionais, professores e técnicos da 

área. Além dessas atividades, como proposta para ampliar a sensibilizar o tema, em que 

os próprios alunos inscritos no projeto, organizassem rodas de conversas e atividades 

técnicas, utilizando expertises de colegas no grupo para se capacitarem. O intuito foi 

atingido, que os participantes pudessem se responsabilizar pelo processo de produção do 

conhecimento, para iniciar a etapa 2 do projeto.  

Para a 2 etapa, iniciada em 14 de junho de 2017, foi realizado uma atividade 

externa, prática com captura de imagens fotográficas e de vídeos identificando sinais, 

interagindo com adolescentes e jovens e espaços públicos na cidade de Torres-RS. E, no 

dia 28 de julho em Florianópolis na apresentação de Fórum Brasileiro de Direitos 

Humanos e Saúde Mental dos materiais produzidos em projeto interdisciplinar no ano de 

2016. Estão pré-agendadas para agosto de 2017 coleta de dados junto a grupos de 

adolescentes institucionalizados ou não para debater elementos sobre seus direitos e 

cidadania.  

A execução de um projeto com estas características baseia-se em acreditar no 

potencial dos adolescentes e jovens em produzir conteúdos que retratem o conhecimento 

adquirido e de multiplicar este conhecimento. Acredita-se, com base na observação 
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proporcionada por nossas vivências como profissionais de educação e cidadãos, que o 

uso das metodologias acima indicadas pode motivar adolescentes e jovens e potencializar 

seu aprendizado e a produção do conhecimento voltado para seus pares, resultando em 

conteúdos que podem ser amplamente acessados e compartilhados através dos vários 

meios de comunicação, empregando linguagem voltada para essa população. 

O corpo de professores e técnicos do projeto está consciente da importância de 

compreender estes contextos e de utilizar estas diversas linguagens, sociais e digitais, 

assumindo um modelo de educação ativa, que possa atingir e motivar um maior número 

de participantes, com especial atenção para os de maior vulnerabilidade social. O projeto 

pretende, ainda, impactar no meio acadêmico, promovendo a democratização da 

produção de conhecimento, e propiciando avanço nas formas de abordar os estudos da 

cidadania, dos direitos da juventude, possibilitando que os alunos envolvidos possam 

atuar de forma criativa e estimulando o protagonismo juvenil dos debates entre pares, 

pois serão os jovens (alunos participantes) que irão apresentar os produtos nas escolas 

selecionadas, junto a outros jovens. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As ações para produção e compartilhamento dinâmico do conhecimento serão 

pautadas por metodologias criativas, que permitam um diálogo efetivo e eficaz com estes 

sujeitos, que utilizem principalmente recursos educacionais abertos, e que possam 

difundir o conhecimento em ambientes escolares, para ampliar a acessibilidade e 

disponibilidade dos materiais pedagógicos produzidas no âmbito do projeto. Também, o 

emprego de ferramentas audiovisuais pelos adolescentes e jovens na interlocução com 

outros jovens, com orientação de professores e técnicos, com proposta de apresentar 

uma linguagem regionalizada, enfatizando a popularização da educação e o protagonismo 

juvenil; assim, os produtos desse projeto extensionista auxiliarão na produção e difusão 

de conhecimento entre partes jovens produzindo materiais e compartilhando com jovens. 

 Acredita-se que os adolescentes e jovens possam produzir conteúdo que 

retrate o conhecimento adquirido e multiplicar este conhecimento. Respeita-se assim, um 

princípio pedagógico, de que o maior aprendizado advém de atuar ensinando outrem. O 

emprego de ferramentas audiovisuais pode, então, potencializar o aprendizado, a 

produção e difusão do conhecimento e resultar em materiais que possam ser amplamente 

compartilhados através dos vários meios de comunicação. 
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Resumo: Este artigo propõe o ensino do sistema de criptografia RSA em uma disciplina do curso de 
Engenharia de Computação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Essa disciplina é chamada 
de Projeto e Análise de Algoritmos. O sistema de criptografia RSA foi desenvolvido em 1978 por Rivest, 
Shamir e Adleman. Este sistema é atualmente utilizado, por exemplo, nos protocolos ssh, ssl, e assinatura 
digital. O estudo deste sistema de criptografia proporcionou uma discussão com relação a uma maneira de 
manipular números inteiros grandes em um computador e uma discussão de como podemos mapear os 
caracteres de uma mensagem para números inteiros. Além disso, os algoritmos podem ser implementados 
sem dificuldades por alunos que conhecem uma linguagem de programação e estruturas de dados básicas. 
Os assuntos necessários para o sucesso da aprendizagem são operações comuns da aritmética básica e 
modular, o algoritmo estendido de Euclides e a geração de números primos grandes. O tempo de execução 
de alguns algoritmos serão analisados. Como resultados, obteve-se o sistema de criptografia implementado 
e dentre os objetivos satisfeitos a boa aceitação dos alunos com a forma que os conteúdos da disciplina foram 
ministrados e a experiência adquira pelos mesmos. 
 
Palavras-Chave: Criptografia, RSA, Análise de Algoritmos, Implementação. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O tema do 6o. SICT-SUL, A matemática está em tudo, foi o incentivo a escrever 

sobre a aplicação de um assunto ligado à Matemática em uma disciplina da Computação 

chamada de Projeto e Análise de Algoritmos. Em 2016, foi apresentado à turma de Projeto 

e Análise de Algoritmos da UFSC o sistema de criptografia chamado RSA. Os sistemas de 

criptografias são muito importantes para a segurança e privacidade dos dados. A troca de 

dados entre usuários da internet, a proteção de senhas e de cartões magnéticos são 

algumas aplicações cotidianas. Em caso de interceptações maliciosas, os esquemas de 

codificações protegem a integridade dos dados e garantem a transmissão segura das 

informações. Uma das muitas aplicações dos sistemas de criptografia está na solução do 

problema da troca segura de mensagens. 

Os sistemas de criptografia com chave pública são uma opção como solução 

para o problema da troca segura de mensagens. O sistema de criptografia RSA [Rivest et 

al. 1978], foi desenvolvido por R. L. Rivest, A. Shamir, L. Adleman no Massachesetts 

Institute of Tecnology. Este sistema é usado nos protocolos ssh (veja em  

https://linux.die.net/man/1/ssh), ssl (veja em https://linux.die.net/man/3/ssl), assinaturas 

digitais [Rivest et al. 1978], etc. 

Este trabalho mostra os algoritmos dados em sala de aula, suficientes para uma 

implementação do sistema de criptografia RSA. O principal resultado deste trabalho é uma 

implementação (feita na linguagem Java) do sistema RSA. A implementação é livre e 

disponibilizada se requisitada. Em seguida, apresentam-se os algoritmos e suas análises. 
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2 METODOLOGIA 

 

A subseção a seguir descreve de maneira sucinta os algoritmos do sistema de 

criptografia RSA que usa a metodologia de chave pública. 

 

2.1 A metodologia de Chave Pública do sistema RSA 

 

Apresenta-se o seguinte problema: Alice e Bob desejam trocar mensagens por 

um meio público, porém de forma sigilosa. Caso alguém às intercepte, as mensagens não 

poderiam ser lidas porque estariam codificadas (veja Figura 1). No sistema RSA, Alice e 

Bob possuem cada um, uma chave pública (conhecida por todas as pessoas) e uma chave 

privada (conhecida somente por eles próprios – cada um conhece a sua). Se a Alice deseja 

enviar uma mensagem para Bob, então ela deve utilizar a chave pública de Bob para 

criptografar a mensagem. Assim, somente Bob conseguirá decriptar a mensagem, através 

da sua chave privada e, portanto, ter acesso ao conteúdo da mensagem. 

Figura 1. Cenário de troca de mensagens 

 
Fonte: produzida pelos autores. 

Os caracteres das mensagens podem ser mapeados para números inteiros 

utilizando uma tabela de caracteres como a UTF-8. A concatenação dos números gera um 

número inteiro que pode ser absurdamente grande (depende do tamanho da mensagem). 

Para definir as chaves públicas e privadas, considere um inteiro positivo N. O 

sistema RSA trabalha com números no módulo N. Um número inteiro a no módulo N é o 

resto da divisão de a por N. A proposta do sistema RSA é escolher dois números primos 

quaisquer, p e q. A chave pública será formada por dois números inteiros positivos 

• N = pq, o produto dois números primos p e q; e 

• c, um primo relativo1 do produto (p - 1)(q - 1). 

E a chave privada é um número inteiro 

• d, o inverso multiplicativo2 no módulo (p - 1)(q - 1) de c. 

Para criptografar m, basta fazer m elevado a c-ésima potência no módulo N. 

                                                           
1 Dados dois números inteiros a e b, a é primo relativo de b se o máximo divisor comum de a e b é 1. 
2 Pode ser obtido através do Algoritmo estendido de Euclides, para mais informações sugere-se a consulta 

de “Algoritmos” de S. Dasgupta, C. Papadimitriou e U. Vazirani [Dasgupta et al. 2009]. 
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 Nmm modc'   

E para decriptar m’, basta fazer m’ elevado a d-ésima potência no módulo N. 

   Nmm mod
c'"   

A prova de que m é igual a m’’ pode ser encontrada em [Dasgupta et al. 2009]. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O principal resultado deste trabalho é uma implementação do sistema de 

criptografia RSA disponibilizada sempre que requisitada. No entanto, é descrito em seguida 

uma forma de como tratar números inteiros grandes em um computador. Durante o 

desenvolvimento deste trabalho, foi considerado os números estarem na base 10. A 

implementação foi feita em linguagem de programação Java e é código aberto. 

 

3.1 O manuseio de números grandes 

 

Tanto as chaves pública e privada quanto as mensagens trocadas são 

representadas como números inteiros grandes. Portanto, é necessário a utilização de uma 

estrutura de dados apropriada. A presente proposta sugere uma classe com os seguintes 

atributos: um vetor, que armazena cada dígito do número inteiro; o sinal (positivo ou 

negativo); e, a quantidade de dígitos. Os métodos sugeridos da classe são descritos em 

seguida. 

 

3.2 Aritmética Básica de Números Grandes 

 

O sistema RSA utiliza operações básica sobre números grandes como, por 

exemplo, somar, subtrair, multiplicar e dividir. Uma nota importante, presente em todas as 

operações, é quanto ao tamanho e o sinal dos números resultantes. Ao final das operações 

deve-se indicar o tamanho do número resultante e estabelecer o sinal do mesmo conforme 

a regra dos sinais de cada operação. 

O método soma recebe dois números inteiros a e b (ambos com n dígitos) e 

devolve um número c, resultado da operação. No algoritmo implementado, percorre-se 

cada par de dígitos dos números a e b (da direita para a esquerda) somando-os e 

armazenando na posição corresponde em c. Caso a adição do par seja maior que o valor 

da base numérica adiciona-se o “dígito extra” ao próximo par de dígitos. No final do 

processo, c pode ter ou n ou n + 1 dígitos. O tempo de execução desta operação é O(n) 
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pois existem n pares de dígitos e cada par de dígito é somado juntamente com o “dígito 

extra” uma única vez. 

O método subtração recebe dois números inteiros a e b (ambos com n dígitos) e 

devolve um número c, resultado da operação. Um método auxiliar que determina qual dos 

números é maior em valor absoluto é usado, para assim, subtrair o menor do maior. 

Percorre-se cada par de dígitos de a e b e realiza-se a subtração entre os dígitos. Se o 

resultado for menor que zero inverte-se o sinal e diminui-se em um o valor do próximo 

algarismo de c. No final, o sinal de c será igual ao sinal do maior número em valor absoluto 

(a ou b). O tempo de execução desta operação é O(n) por um motivo similar ao do método 

soma. 

O método multiplicação recebe dois números inteiros a e b com n dígitos cada e 

devolve um número c, resultado da operação. Para cada dígito de b, começando do 

primeiro à direita, realiza-se a multiplicação deste dígito com a, somamos este resultado a 

um novo número (inicialmente nulo), que será o resultado final da operação. As somas 

devem ser deslocadas a quantidade de dígitos correspondentes ao dígito de b em questão. 

A multiplicação de um dígito de b com todo o a é feito percorrendo a e realizando o produto 

entre cada par. Caso o resultado seja maior que o valor da base numérica, guarda-se o 

segundo dígito para somar ao próximo dígito do número resultante. No final do processo, c 

terá no máximo 2n dígitos. O tempo de execução deste algoritmo é O(n
2
) pois cada um 

dos n dígitos de b é multiplicado por todos os n dígitos de a. 

O método divisão recebe dois números inteiros positivos a e b, ambos com n 

dígitos, e devolve dois inteiros q e r, onde q é a parte inteira da divisão de a por b, e r é o 

resto. O algoritmo implementado pode ser visualizado na figura 2. [Dasgupta et al. 2009] 

Figura 2. Divisão em Pseudocódigo 

 
Fonte: produzido pelos autores 

Existem n chamadas recursivas, cada uma consome um tempo da ordem de 

O(n) pois é realizado deslocamento (de dígitos), adição, subtração e multiplicação de um 

dígito por um número inteiro. Portanto, o tempo de execução deste algoritmo é O(n
2
). 
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3.3 Aritmética Modular 

 

Devido ao sistema RSA trabalhar com números inteiros dentro de um 

determinado intervalo é necessário implementar métodos para algumas operações da 

aritmética modular3. 

O método módulo N recebe dois números inteiros positivos x e N, e devolve x 

módulo N. Pode-se utilizar o método divisão visto anteriormente para dividir x por N. O r 

devolvido pelo método divisão é o resto da divisão e também x módulo N. Logo, a análise 

de tempo de execução é a mesma para o método divisão, O(n
2
). 

O método multiplicação modular recebe dois números inteiros a e b, um número 

inteiro N e devolve ab módulo N. Realiza-se a multiplicação entre a e b e encontra-se a 

resposta em módulo N. Para multiplicação e módulo N, os tempos de execução são O(n
2
) 

para os ambos. Logo, o tempo resultante também será O(n
2
). 

O método exponenciação modular recebe três números: a base x, o expoente y 

e o módulo N. Devolve o resultado da exponenciação em módulo N. Com um algoritmo 

recursivo, divide-se o expoente por dois até a base da recursão com y igual a zero. 

Considerando x, y e N com n dígitos cada, o algoritmo irá parar depois de aproximadamente 

n chamadas recursivas, onde são realizadas no máximo duas multiplicações modulares de 

tempo O(n
2
), resultando em um tempo de execução de O(n

3
). 

 

3.4 Algoritmo de Euclides 

 

O algoritmo de Euclides Estendido4 encontra o máximo divisor comum de dois 

números inteiros dados, decide se tais números são primos relativos, e encontra o inverso 

multiplicativo em um número no módulo N. Este algoritmo é importante na fase da 

construção da chave privada. 

 O método euclides estendido recebe dois números x e y, e devolve três números: a 

o inverso multiplicativo de x no módulo y; b o inverso multiplicativo de y no módulo x; e, d o 

máximo divisor comum5. 

                                                           
3  Uma abordagem completa sobre o assunto pode ser vista em “Introduction to Algorithms” de T. H. Cormen, 

C. E. Leiserson, R. L. Rivest e C. Stein [Cormen et al. 2009]. 
4 Mais detalhes sobre esses algoritmos encontram-se em [Dasgupta et al. 2009]. 
5 Uma prova pode ser encontrada em [Cormen et al. 2009]. 
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Figura 3. Euclides Estendido em pseudocódigo. 

 

Fonte: produzido pelos autores 

Para análise de tempo são necessárias algumas provas que implicam quantos 

dígitos se perde a cada iteração ao realizar o módulo. A prova pode ser encontrada em 

[Cormen et. al. 2009]. Considerando x e y com n dígitos. Segundo o lema visto na literatura, 

x e y perdem pelo menos um dígito a cada duas chamadas recursivas onde é solicitado o 

método modulo N com tempo O(n
2
). Portanto, o tempo de execução é O(n

3
). 

 

3.5 Números Primos 

 

As chaves do sistema RSA são formadas a partir de número primos. Para o 

sistema RSA foram implementados métodos para encontrar primos relativos (ou seja, 

quando o máximo divisor comum de dois números é 1), realizar teste de primalidade e gerar 

números primos grandes. Estes algoritmos são denominados como randomizados, pois 

utilizam números gerados aleatoriamente. Por esse motivo as análises de tempo se tornam 

mais difíceis e não serão realizadas nesta seção, uma vez que, não estão relacionadas 

diretamente com a troca de mensagens, apenas com a geração de chaves. 

O método primo relativo recebe um número, que se quer encontrar um primo 

relativo e devolve um número com o resultado. Para encontrar um primo relativo utiliza-se 

o método euclides estendido. Este método permite encontrar o máximo divisor comum entre 

dois números. Logo, dado um número, procura-se através da geração aleatória de outros 

números, um que tenha máximo divisor comum igual a 1 com o primeiro dado. 

O método teste de primalidade recebe um número N e verifica se é ou não primo, 

retornando uma resposta positiva ou negativa. Segundo o Pequeno Teorema de Fermat 

[Dasgupta et. al. 2009], se N é um número primo então para qualquer número a inteiro 

positivo menor que N, a
)1( N
 é congruente a 1 no módulo N. Porém o contrário não é 

necessariamente verdade. O teorema não garante que somente números primos atenderão 

ao critério. Para diminuir as chances de o número não ser primo e passar no teste, repete-

se a verificação com diferentes números a. 

O método gerar número primo recebe dois números inteiros t e p e devolve um 

número primo com alta probabilidade. O número t é destinado a quantidade de dígitos 

desejados para o número primo e p é o valor destinado à certeza de o número ser primo, 
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ou seja, a quantidade de vezes que se realizará o teste de primalidade. Escolhe-se um 

número ao acaso com o tamanho t e realiza-se o teste de primalidade p vezes. Repete-se 

o processo até um número atender os requisitos desejados. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Sistema de Chaves Públicas RSA atente com excelência os requisitos de 

segurança, facilidade de implementação e utilização. A garantia de segurança deve-se a 

dificuldade de descobrir a chave privada a partir da chave pública. Discussão esta envolve 

a fatoração do número N, a fim de encontrar p e q. Para longas chaves como as utilizadas 

pelos sistemas de criptografias RSA, a fatoração se torna um problema com alto grau de 

complexidade, sendo inviável realizar a fatoração das chaves públicas. 

Por fim, deseja-se mostrar que a implementação de um projeto como este 

permite a abordagem de conceitos, presentes na ementa do curso, de forma atrativa aos 

alunos. Além disso, para este trabalho realizou-se o estudo sobre manipulação de números 

grandes, conceitos da aritmética modular, entendimento a respeito do algoritmo de Euclides 

e mediante a números primos, e também sobre complexidade de algoritmos. 
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Resumo: O objetivo deste artigo é socializar a experiência docente de duas bolsistas do 

PIBID - O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - do curso de Letras da 

Universidade Regional de Blumenau. Este estudo integra atividades que incentivam e 

promovem a vivência dos estudantes no cotidiano de uma escola pública durante a 

formação acadêmica desenvolvendo atividades didático-pedagógicas e conta com a 

mediação de outros professores supervisores e coordenadores que orientam a atuação 

docente. A experiência de atuar no ambiente escolar colabora positivamente na formação 

de um futuro professor e também contribui para o aprimoramento de estratégias e 

métodos de ensino da língua estrangeira. Neste artigo, estão descritas e analisadas as 

experiências de aplicação de aula de duas estagiárias com o acompanhamento de uma  

supervisora em uma escola da rede municipal de ensino de Blumenau – SC. Com o 

objetivo de promover práticas inovadoras, o subprojeto de linguagens do PIBID FURB 

buscou despertar o interesse pela língua inglesa, desenvolver e ampliar a capacidade de 

produção oral e escrita neste ano de 2017. Neste período desenvolveu-se o projeto de 

letramento em um segundo ano do ensino fundamental de uma escola pública 

blumenauense. Com o intuito de ensinar para os alunos as primeiras palavras, as 

pibidianas começaram a ensinar nome, idade, números, cores, animais e sentimentos. O 

projeto se desenvolve semanalmente, no período vespertino, buscando ampliar o seu 

desenvolvimento e promovendo práticas reais de uso da Língua Inglesa que motivaram os 

alunos a participarem mais das aulas. Os resultados desta análise indicam que o trabalho 

ensinado como estratégia de ensino e aprendizagem da Língua Estrangeira pode ser uma 

importante ferramenta para trabalhar com as habilidades de listening e writing, usando 

estratégias orais e visuais. 

 
Palavras-Chave: Ensino, língua inglesa, ensino fundamental, PIBID. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo relata a experiência das acadêmicas ao iniciar uma 

sequência didática com uma turma através do PIBID. As aulas foram ministradas na 
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Escola Básica Municipal Hella Altenburg, na cidade de Blumenau, numa turma de 

segundo ano do ensino fundamental. Tal turma conta com 14 alunos, sendo as aulas na 

disciplina de inglês e as atividades do programa como o primeiro contato dos alunos com 

o ensino de Língua Inglesa. As aulas geralmente contam com a presença da professora 

da turma e da supervisora do PIBID, também professora da escola. 

O ensino de Língua Inglesa se mostra relevante por representar uma ferramenta 

para estudantes e cidadãos em formação na escola, pois estudar outro idioma é uma 

necessidade para muitos, porque “num mundo em que os avanços tecnológicos 

aproximam povos, instituições e indivíduos, o estudo de uma língua estrangeira moderna 

torna-se fundamental” (SANTA CATARINA, 1998, p. 95) e em diversos casos, devido às 

grandes facilidades da comunicação, apenas o conhecimento – e até mesmo o domínio – 

da língua materna não é capaz de suprir as necessidades de comunicação.   

Com o ensino da Língua Inglesa, busca-se que possam reconhecer a realidade 

em que vivem e agir sobre a mesma, provocando mudanças em si e na sociedade. O 

aluno assim deve ser capaz, além ascender social e economicamente à procura de 

igualdade, de alcançar seus próprios objetivos (MOTTA, 2008). O contato com a língua 

desde cedo já começa a trazer essa consciência e busca possibilitar um aprendizado 

mais benéfico futuramente. 

Conforme a proposta com a qual o PIBID trabalha, as aulas foram elaboradas 

com base na perspectiva do letramento. Segundo Barton e Hamilton (1998), autores 

trabalhados durantes as atividades do PIBID Linguagens, letramento é definido como uma 

prática social ou conjunto de práticas sociais mediada através de textos escritos. Logo, é 

considerado o propósito social e utilização na vida diária desses textos, buscando estudar 

a língua contextualizada e embebida de propósito. 

 Na elaboração das atividades, também é levada em consideração a idade dos 

alunos. Por estarem na faixa etária de sete a oito anos, o projeto busca trazer atividades 

integradas num contexto concreto, com histórias, desenhos, jogos e atividades manuais, 

também levando os alunos a explorarem suas habilidades e o mundo ao seu redor 

(HARMER, 2001).  

A PCSC (1998, p. 94) indica que a língua é um lugar de interação e, por isso, é 

uma forma de aprendizado e desenvolvimento. A linguagem é considerada o principal 

sistema simbólico de todos os grupos humanos, uma vez que caracteriza e marca o 

homem. Cumpre assim papel essencial como constituidora da consciência e organizadora 

do pensamento, ou seja, de toda a vida mental. É por meio da linguagem que os 
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indivíduos interagem, ao mesmo tempo que internalizam os papéis sociais e 

conhecimentos que possibilitam seu desenvolvimento psicológico. 

Devido a essa necessidade de comunicação das crianças, as atividades 

também buscam interagir com o seu cotidiano, as levando a dialogar sobre as suas 

preferências, sentimentos e curiosidades (HARMER, 2001). 

A história escolhida pelas acadêmicas foi o livro “Onde está o camaleão?”, do 

autor Milton Célio de Oliveira Filho, disponível na biblioteca da escola. A escolha do livro 

se deu devido à presença das cores na história, conteúdo iniciado na semana anterior, 

além de outros elementos que poderiam ser trabalhados e retomados com os alunos, tais 

quais: sentimentos e emoções, brincadeiras, frutas e animais. Os assuntos de frutas e 

animais já foi trabalhado com a turma anteriormente, mas poderão ser retomados ao 

longo da sequência. 

As aulas objetivaram levar os alunos a conhecer a língua inglesa e despertar seu 

interesse, além de ampliar seus conhecimentos e habilidades nas produções escritas e 

orais dessa língua.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Até o momento de escrita do presente artigo, as acadêmicas já tiveram cinco 

aulas desenvolvendo a sequência didática com a turma. Cada aula foi abordado, 

respectivamente: cores; história “Onde está o camaleão?”, cores e sentimentos; 

perguntas e preferências pessoais; texto e preferências pessoais; cores e animais. 

Na aula anterior ao início da sequência didática, as acadêmicas haviam 

iniciado o assunto das cores com os alunos, introduzindo o tema com um vídeo da música 

“What color is it?”, retomando após com o uso de flashcards com as cores presentes no 

vídeo. Após isso, os alunos copiaram no caderno a pergunta “What is your favorite 

color?”, a respondendo com “My favorite color is...” e completando com o nome de sua cor 

favorita e desenhando objetos com a sua cor favorita, visto que os alunos gostam de 

atividades manuais e dialogar sobre si mesmos e o outro (HARMER, 2001) 

Após a aula, sob a orientação da supervisora do projeto, as bolsistas foram até 

a biblioteca da escola para conhecer os materiais disponíveis e procurar um livro para o 

planejamento da sequência didática, já que a língua deve ser trabalhada num contexto 

comunicativo além de apenas normas gramaticais (BARTON; HAMILTON, 1998). 

Procurando dar continuidade ao assunto das cores, foi escolhido o livro “Onde está o 

camaleão?”. O livro foi digitalizado e lido para a turma utilizando o volume impresso e a 

ISSN 2526-4044      p. 361



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

projeção através da lousa digital. Durante a leitura, os alunos respondiam às indagações 

presentes no livro e compartilhavam suas opiniões e impressões sobre o mesmo. Após ter 

lido a primeira vez, acadêmica voltou as imagens para relembrar as cores e introduzir o 

tema dos sentimentos. Os alunos receberam uma folha ilustrando vários sentimentos com 

seus nomes em inglês, e após os alunos escreveram sobre o modo que se sentiam no 

dia. 

Na aula seguinte, os alunos receberam uma impressão com diversas perguntas 

sobre si mesmos: seu nome, sua idade, sua cor, animal e fruta favoritos e como se 

sentiam no dia. Os alunos responderam as perguntas com auxílio da professora e do 

material com o vocabulário que já tinham. Por ter que completar sentenças, as 

professoras aproveitaram para explicar a diferença entre os verbos is e are e o singular e 

plural na língua inglesa, caso os alunos tivessem mais de um item predileto. Na aula 

seguinte, os alunos produziram um texto escrevendo as respostas às suas perguntas, 

com ajuda de um modelo escrito no quadro negro. 

Na última aula mediada pelas pibidianas, foram distribuídas folhas com 

atividades. Os alunos receberam um caça-palavras com o nome das cores em inglês e 

ilustrações com nomes de alguns animais para colorirem. Buscando trazer atividades 

divertidas e diferenciadas (HARMER, 2001), foi planejado fazer uma atividade com 

mímicas feitas com os alunos para ajudá-los a lembrar os animais. Devido ao tempo 

disponível em tal aula, a atividade será feita em aulas posteriores. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Observou-se que, durante o desenvolvimento do projeto Onde está o 

Camaleão?, a turma progrediu consideravelmente através das atividades desenvolvidas. 

Apesar de inicialmente apresentarem alguma dificuldade para compreender normas mais 

abstratas da língua, tal qual os verbos is e are e a grafia das palavras em inglês, houve 

uma melhora significativa, pois eles produziram seus primeiros textos. 

Através das várias etapas, os alunos conseguiram compreender como escrever 

um texto, repetir palavras ou frases corretamente e também há uma boa compreensão do 

que é ensinado. Foi observado também que os alunos estavam empolgados em assistir 

as aulas das pibidianas e compartilhar suas experiências e conhecimentos através das 

atividades propostas. As crianças também demonstraram especial interesse diante da 

sugestão de trabalhar com jogos e mímicas e demonstraram muita facilidade em assimilar 
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o conteúdo passado através da música sobre as cores, de modo que tais atividades 

podem ser utilizadas mais vezes pelas acadêmicas. 

O progresso é resultado da prática semanal em sala de aula, que reflete 

positivamente no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes.  Para que a prática 

seja bem-sucedida, é importante que o professor incentive o seu aluno ao aprendizado 

além de ser o mediador do conhecimento, fazendo com que os alunos façam parte desse 

projeto como sujeitos ativos, participando de cada etapa. 

Nas aulas, pôde-se trabalhar com gravuras, vídeos, lousa digital, flashcards e o 

livro de história.  A atenção e as motivações oferecidas pelas estudantes contribuíram no 

desempenho dos alunos. Através do uso desses instrumentos conseguiu-se trabalhar 

dentro do cotidiano dos alunos e de assuntos relevantes para eles. Ficou evidente a 

necessidade de relacionarem os conteúdos com o contexto, em que parece haver uma 

relação intrínseca entre interesse e escolha de atividades.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ensino de uma Língua Estrangeira nos anos iniciais faz com que a criança 

construa seu próprio caminho comunicativo, seu próprio saber fazendo com que ela 

transmita e assimile o seu próprio conhecimento integrando-se à sociedade em que 

vivemos como alguém que irá transformar e modificar mentalidades.  

Este trabalho mostra a importância de ensinar uma língua inglesa para as 

crianças das séries inicias, pois hoje não é só questão de necessidade, mas também a 

criança tem o direito de aprender uma língua estrangeira, pois enriquece as suas 

habilidades e as competências que a criança irá desenvolver ao longo deste período.  
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Resumo: Fazendo um estudo das tendências educacionais mais significativas para o ensino aprendizagem da educação 

matemática, escolhe-se a modelagem matemática resultando a aplicação como recurso metodológico no ensino de 

equação do 1º grau com a turma de primeiro ano do Ensino Médio da escola de rede pública estadual do município de 

Sombrio. Após ter feito a pesquisa bibliográfica e a definição do tema, visitou-se a escola para a aplicação do projeto. 

Em contato com a professora responsável foram elaborados os planos de aula, onde descreve as atividades que os alunos 

iriam desenvolver e, posteriormente continuou-se a pesquisa para levantamento de dados para definir qual modelo 

matemático que os alunos poderiam criar. Com o levantamento das variáveis elabora-se um modelo, utilizando as funções 

de primeiro grau. Com o levantamento dos dados obtidos pelos alunos, cria-se uma tabela relacionando a marca do 

veículo, potência do motor e o gasto do combustível. utilizado. Esta metodologia despertou no aluno o interesse pela 

construção dos conhecimentos Matemáticos, partindo de sua realidade. 

Palavras-Chave: modelagem, matemática, educação básica 

1 INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa tem o objetivo de estudar, de um modo mais aprofundado, 

a utilização da modelagem matemática no processo de ensino aprendizagem da 

matemática nas salas de aulas, com o intuito melhorar as práticas pedagógicas presentes 

no cenário da educação matemática. 

Considerando as tendências educacionais mais significativas para o ensino 

aprendizagem da educação matemática, escolhe-se a modelagem matemática resultando 

a aplicação como recurso metodológico no ensino de equação do 1º grau com a turma de 

primeiro ano do Ensino Médio da escola de rede pública estadual Catulo da Paixão 

Cearense, parceria com o Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Sombrio, 

através do projeto “A Modelagem Matemática aplicada ao processo de ensino-

aprendizagem de conceitos matemáticos na educação básica”. 

O projeto tem como objetivo verificar se existe melhoria no desempenho dos 

alunos do Ensino Fundamental e Médio no através da aplicação da modelagem matemática 

como metodologia de ensino de conceitos matemáticos. 

 

2 A MODELAGEM MATEMÁTICA COMO RECURSO METODOLÓGICO 
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A modelagem Matemática foi introduzida no Brasil há cerca de trinta anos. 

Conforme Biembengut (2009), a tendência da Modelagem Matemática surgiu a partir da 

década de 1960 no cenário internacional, pelo movimento utilitarista que é defino como a 

aplicação prática dos conhecimentos matemáticos para a ciência e a sociedade, 

influenciando o Brasil praticamente ao mesmo tempo. 

A Modelagem Matemática hoje no Brasil apresenta uma importante metodologia 

de ensino na educação Matemática, visando trabalhar os conteúdos matemáticos em sala 

de aula sob uma perspectiva crítica. Esta estratégia de ensino permite aos alunos refletir 

sobre situações do cotidiano que podem ser resolvidas e analisadas de várias formas. 

A modelagem como tendência em educação, e quando trabalhada em sala de 

aula, pode estimular nos alunos o interesse pela Matemática, despertando o senso crítico 

e fazendo com que compreenda o papel sociocultural da Matemática. A Modelagem 

contribui para a formação de sujeitos responsáveis e capazes de atuarem em uma 

sociedade democrática. 

A Modelagem Matemática é o processo que envolve a obtenção de um modelo. 

Para elaborar este modelo deve-se buscar determinado conhecimento em Matemática, 

para saber discernir o conteúdo matemático que melhor se enquadra no problema proposto. 

A criação de um modelo matemático torna-se a aprendizagem dos conteúdos matemáticos 

de maneira mais instigante, sendo que os alunos são atraídos a investigar e indagar, por 

meio da matemática situações provenientes de outras áreas da realidade. 

A Modelagem requer do aluno a identificação de um problema, a formulação do 

modelo matemático e a definição de metas para a sua resolução, hipóteses, a formulação 

de previsões e a apresentação de explicações e respostas para o fenômeno que observam 

bem como a comunicação destas respostas e explicações para outros. A modelagem 

proporciona ao aluno à iniciação a pesquisa, os alunos devem investigar situações de 

outras áreas por meio da Matemática. De modo geral, é conceituada como a aplicação de 

Matemática em outras áreas do conhecimento.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática apontam aspectos da 

investigação e compreensão em Matemática que devem ser contempladas no ensino: 

[...] identificar o problema; procurar, selecionar e interpretar informações relativas 

ao problema; formular hipóteses e prever resultados; selecionar estratégias de 

resolução de problemas; fazer e validar conjecturas, experimentando, recorrendo a 

modelos, esboços, fatos conhecidos, relações e propriedades (BRASIL, 1999, p. 

259). 
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Segundo Bassanezi (2006, p. 24), "Modelagem Matemática é um processo 

dinâmico utilizado para a obtenção e validação de modelos matemáticos. É uma forma de 

abstração e generalização com a finalidade de previsão de tendências." Assim,"[...] é um 

processo que alia teoria e prática, motiva seu usuário na procura do entendimento da 

realidade que o cerca e na busca de meios para agir sobre ela e transformá-la." 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

O presente trabalho foi encaminhado tendo por objetivos apresentar um relato 

de experiência de ensino do conteúdo de equação do 1º grau com a utilização da 

modelagem matemática como recurso metodológico, e analisar a opinião dos alunos sobre 

a aplicação dessa atividade. 

Esta pesquisa em seu desenvolvimento caracteriza-se como bibliográfica e 

aplicada. Sua operacionalização aconteceu nas dependências do Laboratório de 

Matemática do Instituto Federal Catarinense campus avançado de Sombrio e na Escola de 

Educação Básica Catulo da Paixão Cearense.  O procedimento para Modelagem referente 

aos dados de uma pesquisa envolve várias etapas recorrentes da prática. O tema escolhido 

envolve situações como o gasto de combustível em relação às variáveis de quilômetros 

percorridos e a potência dos motores dos veículos. Baseando-se na teoria de Bassanezi 

(2011) e Biembergut (2002), a metodologia desta pesquisa utilizou-se os seguintes passos: 

Identificação do problema real, formulação do problema matemático, obtenção da solução 

matemática do modelo, interpretação da solução, comparação da solução, comparação 

com a realidade, escrita do relatório e apresentação dos resultados. 

Após ter feito a pesquisa bibliográfica e a definição do tema, visitou-se a escola 

para a aplicação do projeto. Em contato com a professora Vanessa da Silva Pires definiu-

se a série onde seria feito realização do mesmo, a partir deste contato foram elaborados os 

planos de aula, onde descreve as atividades que os alunos iriam desenvolver e, 

posteriormente no IFC continuou-se a pesquisa para levantamento de dados para definir 

qual modelo matemático que os alunos poderiam criar. Para a aplicação da metodologia 

proposta no projeto, aguardou-se o momento em que a referida professora chegasse ao 

conteúdo programado na sequência. No momento em que os alunos conheceram os 

conceitos de função, foi levantado um questionamento com questões ambientais sobre os 

poluentes atmosféricos emitidos pelos combustíveis dos veículos, com essas interrogações 

e debates, foi levantado o formulário com as marcas de veículos que seus familiares 
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possuíam. No próximo encontro os alunos trouxeram a resposta com várias marcas e 

modelos de veículos e com estes dados obtidos pode-se concluída a sequência didática 

para a construção do modelo matemático. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este trabalho pretende-se aplicar metodologia de ensino de matemática para 

que os alunos consigam compreender e construir seus conhecimentos, por meio da 

Modelagem Matemática. Fazendo-se um levantamento das possíveis situações do tema, o 

consumo de combustíveis com relação à potência dos motores dos veículos. Com o 

levantamento das variáveis fornecidas pelos alunos do primeiro ano do ensino médio, 

elabora-se um modelo, utilizando as funções de primeiro grau. Com o levantamento dos 

dados obtidos pelos alunos, cria-se uma tabela relacionando a marca do veículo, potência 

do motor e o gasto do combustível. 

5 CONCLUSSÃO 

Conclui-se que a Modelagem Matemática é uma das principais metodologias de 

ensino, e a sua importância no processo de ensino aprendizagem deve-se ao fato de que 

a mesma viabiliza a realização do processo de interdisciplinaridade. Este trabalho procura-

se novas formas de ensinar a matemática para que os alunos consigam compreender e 

construir seus conhecimentos matemáticos o suficiente para garantir a cidadania. Por meio 

do modelo matemático criado, verificou que o consumo dos combustíveis está relacionado 

com o motor do veículo e o tipo de combustível que é utilizado. Esta metodologia também 

despertou no aluno o interesse pela construção dos conhecimentos Matemáticos, partindo 

de sua realidade. 

REFERÊNCIAS 

BASSANEZI, R. B.; MONTESINO, L. H.; GASPAROTO, M. C. G.; BERGAMIN FILHO, 

A.;AMORIM, L. Yield Ioss caused by huanglongbing in different sweet Orange cultivars in 

São Paulo, Brazil. European Journal of Plant Pathology, Dordrecht, v.130, n.4, p.577-

586,2011. 

BIEMBERGUT, Maria Salett. Modelação matemática como alternativa para o ensino de 

matemática em cursos de 1º e 2º graus – (Mestrado)-, UNESP, Rio Claro, 2002. 

 

ISSN 2526-4044      p. 368



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

ALGUNS ASPECTOS RELACIONADOS ÀS DIFICUDADES NA APRENDIZAGEM DA 
MATEMATICA 

 

Elizete Maria Possamai Ribeiro¹, Fernanda Rodrigue Trevisol², Ramoni Silvano dos 
Santos³, Margarete Farias Medeiros4, Giovani Marcelo Schmidt5, Renata Possamai 

Ribeiro6 

1Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Sombrio/Matemática/ 
elizete.ribeiro@sombrio.ifc.edu.br 

2Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Sombrio /Matemática/ 
fernanda_trevisol@hotmail.com 

3Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Sombrio/Matemática/ ramoni.net@gmail.com 

4Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Sombrio Matemática/ 
margarete.medeiros@sombrio.ifc.edu.br 

5Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Sombrio/Matemática/ 
giovani.schmidt@sombrio.ifc.edu.br 

6Instituro Federal Catarinense Campus Avançado Sombrio/Matemática/ 
renatapossamai@yahoo.com.br 

 

Resumo: esta pesquisa busca identificar as possíveis causas das dificuldades encontradas pelos alunos no 
processo ensino-aprendizagem da matemática, especificamente no ensino médio. para realização do 
presente trabalho foi aplicado um questionário para coleta de dados em uma turma de alunos de 
matemática do 3º ano do ensino médio da escola de educação básica de jacinto machado - sc, escola 
escolhida para ser campo de estágio de uma das acadêmicas pesquisadoras. como foi realizado o estágio 
de regência com a turma pesquisada, também foram utilizadas as observações da acadêmica e os 
resultados da prova aplicada pela estagiária para avaliar o número de alunos com dificuldades na 
aprendizagem. no questionário os aspectos a serem considerados foram: dificuldades de aprendizagem 
apresentadas pelos alunos, aplicabilidade dos conceitos matemáticos na vida cotidiana dos alunos, relação 
do professor, do aluno, dos pais no contexto geral do ensino da matemática. a pesquisa constatou-se que 
não somente a matemática, mas o ensino num geral visto hoje em sala de aula está distante do ideal, pois 
existem diversas causas de dificuldades de aprendizagem e não cabe somente ao professor realizar tais 
modificações.  

Palavras-chave: Coletar Dados; Conceitos matemáticos; Dificuldades de aprendizagem; 

 

1 INTRODUÇÃO 

Visto que a matemática é considerada uma disciplina de difícil entendimento 

tanto por parte dos alunos quanto por parte dos professores são encontrados vários 

estudos e pesquisas que tratam das dificuldades do processo de ensino-aprendizagem 

visando uma melhora em sua compreensão. 

Os objetivos da pesquisa realizada mostram a necessidade de obtermos dados 

que nos permitam visualizar por meio do questionário, das notas obtidas com a prova e as 

situações vivenciadas no estágio. Informações sobre os motivos pelos quais é tão alto o 

índice de rejeição da matemática, sejam estes, dentro ou fora do ambiente escolar, 

buscar respostas ao porque crianças e jovens não se adaptam à escola, não conseguem 
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aprender, acabando por desenvolver um desinteresse geral nos estudos. Isto acontece 

por diferentes e inúmeros fatores ligados ao sistema escolar e o modo como ele está 

organizado. 

Assim, justifica-se o presente estudo, tendo em vista que o modo como os 

professores realizam o seu trabalho na escola e o sistema emocional do aluno pode 

influenciar em sua aprendizagem, mudanças são necessárias na educação 

principalmente na área da matemática concentrando assim os interesses em desenvolver 

uma educação matemática que seja efetivamente mais atraente, sem perder o foco 

educacional. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Educação de modo geral é um desafio para todos os envolvidos em seu 

processo e têm preocupado profissionais das mais diversas áreas educacionais. 

Segundo (SANCHEZ, 2004, p. 174-175): 

1. Dificuldades em relação ao desenvolvimento cognitivo e à construção da 

experiência matemática; do tipo da conquista de noções básicas e princípios numéricos, 

da conquista da numeração, quanto à prática das operações básicas, quanto à mecânica 

ou quanto à compreensão do significado das operações. Dificuldades na resolução de 

problemas, o que implica a compreensão do problema, compreensão e habilidade para 

analisar o problema e raciocinar matematicamente.  

2. Dificuldades quanto às crenças, às atitudes, às expectativas e a fatores 

emocionais acerca da Matemática. 

3. Dificuldades relativas à própria complexidade da Matemática, como seu alto 

nível de abstração e generalizações, a complexidade dos conceitos e de alguns 

algoritmos; a natureza lógica exata de seus processos; a linguagem e a terminologia 

utilizadas. 

4. Podem ocorrer dificuldades mais intrínsecas, como bases neurológicas 

alteradas. Atrasos cognitivos generalizados ou específicos. Problemas linguísticos que se 

manifestam na Matemática; dificuldades a tencionais e motivacionais, dificuldades na 

memória, etc. 

5. Dificuldade originada no ensino inadequado ou insuficiente seja porque a 

organização do mesmo não está bem sequenciada, ou não se proporcionam elementos 

de motivação suficientes; seja porque os conteúdos não se ajustam as necessidades e ao 
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nível de desenvolvimento do aluno, ou não estão adequados ao nível de abstração, ou 

não se treinam as habilidades prévias; seja porque a metodologia é muito pouco 

motivadora e muito pouco eficaz. 

Todos os aspectos elencados por Sanchez (2004) são necessários para a 

compreensão das dificuldades do ensino-aprendizagem. Em nossa pesquisa procuramos 

evidenciar os motivos que originam as dificuldades relacionadas ao déficit na 

aprendizagem da matemática e os fatores que exercem influências no desempenho dos 

estudantes, colaborando na superação das dificuldades. 

Segundo os (PCN: Matemática, 200, p.42): 

É consensual a idéia 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 pratica. Dentre elas, destaca se a história da 

matemática, as tecnologias da comunicação e os jogos como recursos que podem 

fornecer os contextos dos problemas, como também os instrumentos para construção das 

estratégias de resolução (PCN: Matemática, 2001, p. 42). 

Sabemos que no processo de ensino-aprendizagem não há receitas prontas, e 

que construir uma forma diferenciada para apresentar os conteúdos para os alunos não e 

fácil, pois temos tanto situações distintas como alunos que aprendem de formas 

diferenciadas, e é para ensinar para esses alunos que precisamos nos preparar ensinar 

de forma significativa procurando motivá-los, em busca de melhorar a qualidade do 

ensino.  

É função essencial de o educador matemático entender as várias modalidades 

de matemática e de inteligência e coordená-las adequadamente na sua ação pedagógica. 

(D` AMBROSIO, 1986, p.10) 

Porém a grande maioria dos professores tem dificuldades de transmitir os 

conteúdos de maneira diferenciada, optando por ensinar de forma mecânica como são 

apresentados nos livros didáticos com contextos pouco explicativos, excesso de formulas 

e exercícios repetitivos, sendo assim a autora vai à busca de saber como os conceitos 

vêm sendo abordados, visando influenciar os professores do ensino médio a utilizarem os 

vários instrumentos de pesquisa na produção de sua sequência didática. 

No âmbito da aprendizagem para um bom entendimento por parte dos alunos 

faz se necessário à elaboração de uma sequência didática diferenciada que busque 
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despertar o interesse por parte dos alunos que não esteja apenas limitada a um ensino 

mecanizado com utilização de apenas um livro didático e memorização de formulas, 

regras e definições perdendo assim sua importância é preciso estabelecer relações com 

os diferentes campos de conhecimentos.  

As dificuldades de aprendizagem em Matemática podem ser atribuídas a 

diversos fatores, os quais podem estar relacionados as metodologias e práticas 

pedagógicas dos professores, ao desinteresse do aluno, ou a falta de suporte familiar. 

Podemos destacar também que “as dificuldades de aprendizagem quase sempre se 

apresentam associadas a problemas de outra natureza principalmente comportamentais e 

emocionais”. (STEVANATO et al, 2003, p. 67) 

Esta pesquisa realizada em sala de aula se justifica na busca de promover uma 

reflexão por parte dos responsáveis neste processo e assim contribuir para a modificação 

e inovação das metodologias de ensino-aprendizagem que proporcione melhores 

resultados na qualidade do ensino da disciplina de Matemática. 

3 MÉTODO 

Esta pesquisa analisa a percepção de professores e alunos em relação a fatores 

que contribuem para as dificuldades de aprendizagem. Os dados obtidos foram tratados 

estatisticamente. 

3.1 PARTICIPANTES 

O estudo foi realizado com uma turma de 3º ano do Ensino médio, do turno diurno, 

da escola de Educação Básica de Jacinto Machado - SC. 

Participaram da pesquisa 28 alunos regularmente matriculados, com idades entre 

16 e 21 anos, sendo 16 alunos do gênero masculino e 12 do gênero feminino.  

3.2 INSTRUMENTO 

Para a coleta de dados, foi elaborado um questionário para os alunos 

responderem, com dez questões, (três questões fechadas e sete questões abertas). Das 

questões seis itens tinham por finalidade conhecer os alunos e suas realidades familiares 

e quatro questões correspondiam a suas percepções quanto às práticas pedagógicas e 

ISSN 2526-4044      p. 372



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

metodológicas dos professores, a opinião do aluno sobre as suas possíveis dificuldades 

em Matemática. Também foram utilizados os resultados da prova e as observações da 

estagiária para avaliar a aprendizagem da turma. 

3.3 PROCEDIMENTO 

Para a realização da pesquisa, foi necessário requisitar a autorização da direção da 

escola, que coordena a escola. A escolha da escola deu-se, pois uma das pesquisadoras 

é acadêmica estagiária da turma escolhida para ser a amostra. O contato inicial foi feito 

com a diretora, que verificou junto à professora a possibilidade dos alunos participarem da 

pesquisa. Depois do consentimento da docente, foi feita o convite para os alunos 

colaborarem com o trabalho. Após a concordância, o questionário foi aplicado para a 

turma, requisitando que os mesmos não se identificassem, devendo apenas fornecer as 

informações contidas no questionário. Todos os questionários foram recolhidos com a 

presença da pesquisadora em sala. Também foram utilizados os resultados da prova 

aplicada pela acadêmica em sala de aula, em seu estágio de regência visando avaliar a 

aprendizagem dos alunos. O procedimento de aplicação foi no horário normal de aula. 

3.4 ANALISE DOS DADOS: 

Por meio das respostas obtidas a partir do questionário aplicado em sala de aula 

pode-se observar alguns aspectos que podem influenciar no processo de ensino 

aprendizagem dos alunos. Os dados obtidos na pesquisa foram analisados quanto as 

suas frequências simples ( , frequência acumulada ( ), frequência relativa ( ) e 

frequência acumulada relativa ( ), foram organizados em tabelas e gráficos para facilitar 

a compreensão visual dos cálculos matemático-estatísticos. 

 Conforme a tabela 01 e o gráfico 01 o primeiro aspecto analisado correspondia a 

percepções dos alunos quanto ás práticas pedagógicas do professor em sala de aula, a 

questão era em relação às explicações em sala de aula apresentadas pelo professor, se 

elas seriam suficientes para a aprendizagem, havia 5 alternativa: sempre, quase sempre, 

as vezes, poucas vezes e nunca. Pode se perceber que os resultados não foram 

suficientes, pois apesar de 35,71% dos alunos quase sempre aprenderem com as 

explicações do professor e 17,85% sempre aprenderem. O índice ainda é alto de alunos 
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com dificuldades pois 25% dos alunos responderam que as vezes aprendem,14,28% 

poucas vezes aprendem, 3,57% nunca aprendem e 3,57% não respondeu. 

 

Tabela 01: As explicações do (a) professor (a) de Matemática são suficientes para sua 
aprendizagem? 

 

Fonte: As Autoras, 2015. 

 
Gráfico 01: Distribuição de frequência simples referente as respostas obtidas na tabela 

01. 

 
Fonte: As autoras, 2015. 

 

 Outro aspecto considerado importante ao processo de ensino aprendizagem eram 

a respeito da relação que os alunos tinham com a matemática, eles tinham as seguintes 

alternativas: gostar muito, não gostar e indiferente. 

 Na tabela 02 e gráfico 02 é possível verificar facilmente que o número de alunos 

que responderam que não gostam de matemática ou que é indiferente soma 53,65%, ou 

seja, mais da metade da turma afirmam não terem nenhuma relação significativa com a 

matemática. 

 

APECTOS 
RELEVANTES 

    

Sempre      
Quase sempre      
As vezes     
Poucas vezes     
Nunca     
Não respondeu     
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Tabela 02: Relação dos alunos com a matemática 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: As Autoras, 2015. 

 

 Gráfico 02:Qual a relação dos alunos com a matemática? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: As autoras, 2015. 

 

 Outro aspecto analisado foi referente às metodologias dos professores, 

contextualização em sala de aula, se os alunos conseguiam estabelecer alguma relação 

com a matemática estudada e o seu cotidiano. As respostas propostas foram: Se a 

matemática fazia parte do cotidiano ou se não fazia parte do cotidiano. 

 Com base nos dados da tabela 03 apesar de 60,7% dos alunos conseguirem 

estabelecer relação com a matematica estudada e seu dia-dia, 39,3% dos alunos não 

conseguem visualizar tal ligação, ou seja, este também pode ser considerado um dos 

problemas do processo de ensino aprendizagem. 

ASPECTOS RELEVANTES     
Gostar muito     
Não gostar     
Indiferente     
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Tabela 03: Se a matemática estudada tem relação com o cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: As Autoras, 2015. 

 

 Os aspectos analisados nas tabelas 04, 05, 06 e 07 tiveram finalidade de conhecer 

os alunos e suas realidades familiares, é interresante lembrar que esses aspectos 

também podem ser considerados como influentes nas dificudades do processo de ensino 

aprendizagem dos alunos. Na tabela 04 os resultados foram bons, pois, pode-se observar 

que 89,2% dos alunos moram com seus pais. Na tabela 05 analise feita sobre a renda 

familiar e 46,4% dos alunos tem renda acima de 3 salários, porém 53,6% tem renda á 

baixo deste valor. Na tabela 06 foi analisada se os pais eram casados e 82,1% dos pais 

são casados, sendo somente 17,9% dos pais divorciados, esse resultado também é muito 

bom, pois, ter uma boa estrutura familiar é muito importante com relação à motivação dos 

alunos nos estudos. A tabela 07 nos mostra os resultados a respeito de os alunos 

trabalharem ou não e pode-se observar que, 71,4% dos alunos trabalham e 28,6 dos 

alunos não trabalha, esse é um resultado que se pode considerar que seja um dos 

motivos pelos quais os alunos tem dificuldade na aprendizagem matemática, pois se eles 

não trabalhassem teriam mais tempo para estudar. 

 

Tabela 04: Moram com os pais 

ASPECTOS   

Morar com os 

pais 

  

Moram sozinhos   

 

  

Fonte: As Autoras, 2015. 

ASPECTOS 

RELEVANTES 

   

Faz parte do cotidiano    

Não faz parte do cotidiano    
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Tabela 05: Renda familiar 

ASPECTOS   

Renda Familiar acima de 3 

salários 

  

À baixo   

 

  

Fonte: As Autoras, 2015. 

 

Tabela 06: Pais casados 

ASPECTOS   

Pais casados   

Pais 

divorciados 

  

 

  

Fonte: As Autoras, 2015. 

 

Tabela 07: Os alunos trabalham 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: As Autoras, 2015. 

 

O resultado das notas obtidas na prova de Prismas aplicada em sala de aula pela 

acadêmica estagiária também foram utilizados como dados para a pesquisa visando 

avaliar a aprendizagem dos alunos estatisticamente. 

O rol das notas obtidas pelos 28 alunos que participaram das aulas foi: 

2,0 – 6,2 – 6,2 – 6,2 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 7,0 – 7,0 – 8,5 – 8,5 – 

9,2 – 9,7 – 9,7 – 9,7 – 9,7 – 9,7 – 9,7 – 9,7 – 10,0 – 10,0 – 10,0 – 10,0  

ASPECTOS   

Trabalham   

Não 

Trabalham 
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Tabela 08: Notas obtidas na prova dos alunos durante a realização do estágio 

supervisionado IV. 

Nota

s 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  

  

Fonte: As Autoras, 2015. 

 Para localizarmos a maior concentração das notas obtidas ou se elas se distribuem 

por igual foi necessário calcular as medidas de posição estatísticas que representam uma 

série de dados orientando quanto á posição da distribuição em relação ao eixo 

horizontal(eixo das abscissas). As medidas de posição mais importantes são as medidas 

de tendência central, pois nelas os dados observados tendem a se agrupar em torno dos 

valores centrais, neste artigo então as autoras optaram por calcular a média aritmética, a 

mediana e a moda.  

 Para determinar a medida de posição que possui maior estabilidade, a média 

aritmética ponderada foi calculada a partir da divisão da soma dos valores da variável xi · 

fi, pela soma de fi utilizando a seguinte fórmula:  

, 

Onde:  = média aritmética; fi = frequência simples; xi = valores da variável. 

Utilizando os dados obtidos na tabela 08 tem-se: 
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 Para determinar o desvio médio em relação à média foi calculada a soma da 

diferença entre cada elemento de um conjunto de valores e a média aritmética 

multiplicada pela freqüência simples, e dividido pelo somatório da frequência simples, 

conforme representado abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 Foi determinada também a mediana visando analisar qual é a nota que afeta de 

maneira acentuada no valor da média, para esse cálculo utilizou-se a medida de posição 

definida como o número que se encontra no centro de uma série de números estando 

dispostos segundo uma ordem e divido por 2, conforme abaixo: 

 

 

Logo: 

 

 O cálculo da moda foi determinado para visualiza qual nota ocorreu com maior 

freqüência. Como a nota 6,5 aparece com mais frequência. Logo Mo = 6,5 
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 A partir dos calculo podemos observar que a posição relativa da média, mediana e 

da moda é X > Md > Mo e que a curva é simétrica positiva. E com o cálculo abaixo 

podemos saber qual é o tipo de simetria que temos: 

 Se X – Mo = > 0, é assimétrica positiva a direita. 

X - Mo= 7,88-6,5 

X – Mo = 1,38 

 O Coeficiente de assimetria abaixo foi calculado visando a garantia dos resultados 

anteriores. A partir dos cálculos pode se observar que Assimetria é positiva e moderada, 

pois 0,15<ǀAsǀ<1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 03: Distribuição de frequência das notas. 

 

Fonte: As autoras 

 A mediana possui uma característica muito importante que é separar a série em 

dois grupos que apresentam o mesmo número de valores. A partir da mediana também foi 
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calculado outras medidas que são os quartis e os percentis , buscando sua posição na 

série. 

Quartis: são os valores de uma série que a dividem em quatro partes iguais 

 

➢ 1º Quartil:      

F imediatamente superior é 11 

 

 

 

Logo, significa que 25% dos alunos obtiveram nota igual ou menor que    

➢ 3º Quartil:   

Fi  imediatamente superior é 24  

 

 

 

Percentis: são os noventa e nove valores que separam uma serie em 100 partes iguais. 

➢ 10º Percentil:  

Fi imediatamente superior é 4 
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Logo, significa que 10% dos alunos obtiveram nota igual ou menor . 

➢ 90º Percentil:  

Fi imediatamente superior é 28 

 

 

 

 Também foi calculada a curtose para determinar o grau de achatamento da 

distribuição em relação à distribuição padrão, denominada curva normal. 

 

 

 

 Como 0,46 > 0,263 a distribuição é platicúrtica, ou seja, ela apresenta uma curva 

de freqüência mais aberta que a normal ou mais achatada na parte superior. 

 Para qualificar os valores encontrados, ressaltando a maior ou a menor dispersão 

entre os valores encontrados e suas medidas de posição, recorremos ás medidas de 

dispersão são elas: variância, desvio padrão e coeficiente de variação. A variância e 

desvio Padrão são as medidas que levam em consideração a totalidade dos valores da 

variável em estudo, isso faz delas índices de variabilidade bastante estáveis e por isso 

mesmo, os mais empregados geralmente.  
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 Para dar mais veracidade aos resultados anteriores foi calculado o coeficiente de 

Variação, com esse cálculo pode ser caracterizado a dispersão ou a variabilidade dos 

dados em termos relativos ao seu valor médio. 

 

   

    

Como 30 > 24,36 > 15, o coeficiente de variação possui média dispersão.  

 

4 CONCLUSÃO 

Este artigo realizado por meio de pesquisa e coleta de dados possibilitou-nos a ter 

acesso a informações muito importantes relacionadas ao ensino da matemática visando 

beneficiar a prática pedagógica. As respostas descritas pelos aprendizes levam a reflexão 

de como está elaborado o sistema de ensino da matemática. Buscando focar apenas nas 

dificuldades que o ensino tem no âmbito educacional sejam estes em sala de aula ou não 

resultando na desmotivação dos alunos. 

A partir da pesquisa podemos elencar alguns problemas que podem influenciar 

direta e indiretamente no processo de ensino-aprendizagem: desinteresse dos alunos no 

momento das explicações, professores desmotivados que conduzem a aula sempre da 

mesma maneira com exercícios repetitivos, necessidades de inovações, pais ausentes na 

vida escolar de seus filhos entre outros. 

Esses são alguns dos motivos que fazem da matemática uma disciplina de difícil 

entendimento, resultando na dificuldade que alguns alunos têm em abstrair os conceitos. 

No processo de ensino-aprendizagem se o professor transmitir os conteúdos a serem 
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ensinados possibilitando ao aprendiz estabelecer relação com seus conhecimentos ele 

poderá construir seus próprios conceitos. 

A Matemática pertence a uma área do conhecimento que exige muito do professor 

dentro e fora de sala de aula pelo nível de rejeição da disciplina, dificuldade de 

aprendizagem. Portanto o professor deve estar preparado a todo tipo de questionamento 

por parte dos alunos, procurando sempre mostrar sentido de estudar a matemática, e 

para que esta compreensão realmente exista é necessário que o mesmo trabalhe com 

métodos que desperte o interesse, contextualize conteúdos, use a tecnologia como 

ferramenta auxiliadora na construção do conhecimento dos estudantes. levando em 

consideração que temos em uma mesma sala de aula alunos com dificuldades variadas, e 

com uso de uma metodologia de ensino desinteressante se torna difícil de atender todas 

essas dificuldades. 
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 PRECONCEITO RACIAL E CURRÍCULO: DA ESCRAVIDÃO AOS MALÉFICOS 
RESULTADOS 
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Resumo: Este artigo, trata sobre a escravidão e seus maléficos resultados. Embora prevaleça a ideia de que 
não existe preconceito contra os negros africanos e seus descendentes no Brasil, o fato é, que esse assunto, 
não foi  totalmente superado pelos brasileiros, pois ainda, se presencia atitudes racistas. Percebe-se, que 
este preconceito é resultado da construção da identidade do negro, que sempre foi muito pautada na 
escravidão. Aponta-se também a influência dos currículos escolares na construção da mesma e de que 
maneira a escola mantém o preconceito, reforçado pelos livros didáticos. A intenção do trabalho é contribuir 
para uma nova imagem do negro na sociedade , propiciando debates na questão do preconceito, pois 
sabemos que o racismo é uma prática corrente, inclusive nas escolas. A metodologia utilizada consistiu na 
realização de pesquisas bibliográficas, referentes a escravidão, a lei 10.639/03, que trata da obrigatoriedade 
do ensino da história e cultura afro-brasileira no Brasil, ao conceito de currículo e a importância destes para 
a formação da identidade do negro, sistematizando tais conceitos para uma melhor compreensão do assunto, 
já que se faz necessário para garantir uma ressignificação e valorização cultural  das matrizes africanas que 
formam a diversidade cultural brasileira. Como resultado destes estudos, não sobram dúvidas das sequelas 
que a escravidão trouxe. A pesquisa mostra a existência de uma ideologia da inferiorização do negro, 
fortalecido com os currículos e inclusive com os livros didáticos. A luta agora, reforçada com medidas oficiais, 
deve centralizar-se nas causas provocadoras e fortalecedoras destas sequelas que mantém o racismo, os 
preconceitos e as discriminações em evidência. 
 
Palavras-chave: Escravidão. Preconceito. Racismo. Currículo. Identidade. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 Ensinar História e Cultura Afro-brasileiras e africanas não é mais uma questão 

de vontade pessoal ou de interesse particular, pois, a Lei 10.639/03 propõe novas diretrizes 

curriculares para o estudo desses novos campos do saber. Esse ensino é uma questão 

curricular de caráter obrigatório que envolve as diferentes comunidades: escolar, familiar e 

toda sociedade. O objetivo principal para inserção da Lei é o de divulgar e produzir 

conhecimentos, bem como atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à 

pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir objetivos comuns o que garante 

respeito aos direitos legais e valorização de identidade cultural brasileira e africana, como 

outras que direta ou indiretamente contribuíram (contribuem) para a formação da identidade 

cultural brasileira. Ao mesmo tempo que falamos numa sociedade multicultural, sabemos 

que a escravidão permeou e protagonizou na história brasileira. 

 Neste artigo pretende-se discorrer sobre a escravidão e como ela construiu a 

identidade do negro e por consequência os desdobramentos negativos resultando em 

preconceitos, discriminação e racismo. 

 Ao mesmo tempo se fará uma análise nos currículos escolares e de que maneira 

estes influenciam e favorecem a reprodução e  produção de comportamentos racistas nas 

instituições de ensino, aflorando tais comportamentos de forma consciente ou oculta. 
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2 METODOLOGIA 

 Este trabalho inicialmente era um Ensaio Científico, foi feito no final do semestre 

letivo de uma disciplina para o Mestrado, com base em todas as leituras feitas durante o 

semestre de textos indicados pelo professor e de livros escolhidos por mim. O artigo foi 

desenvolvido nas seguintes etapas: 

a) Realização de pesquisas bibliográficas; 

b) Definição de conceitos básicos: escravidão, currículo, lei 10.639/03 

c) Sistematização e organização das leituras feitas. 

 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 O ESCRAVO  E OS PADRÕES CULTURAIS QUE LHES ERAM IMPOSTOS 

 Os africanos não vieram para a América de livre e espontânea vontade, foram 

trazidos para cá para trabalhar como escravos. Com o avanço das plantações da cana-de-

açúcar no Nordeste, na metade do século XVI, eles começaram a entrar no Brasil 

sistematicamente e em maior número. 

 Conseguir pessoas na África para vendê-las na América tornou-se um negócio 

altamente lucrativo, que durou mais de trezentos anos. Desse negócio, participaram 

europeus, africanos e brasileiros de diferentes condições sociais. 

 Alguns africanos conseguiram viver em melhores condições, outros até mesmo 

chegaram a ter escravos seus. Mas foram poucos, pouquíssimos. A regra era: submissão, 

exploração, desrespeito, humilhação. De qualquer forma, o negro escravizado e seus 

descendentes foram se tornando brasileiros, aprenderam a língua e passaram a seguir os 

padrões culturais que lhes eram impostos. Isso porque “para impor sua hegemonia política 

e social, os colonizadores tinham de manter o domínio ideológico, cultural, religioso e 

sobretudo linguístico”. (CARBONI; MAESTRI, 2003, p. 24) 

     Os europeus precisavam reinar, impor a língua, proibir os vários falares do índio 

e dos vários grupos africanos que aqui chegavam. Era de fundamental importância para a 

manutenção da hegemonia dos opressores. Com isso, a língua, assim como a cultura de 

um modo geral e a religião, possui uma hierarquia, pois a sociedade, desde a antiguidade, 

tenta naturalizar esse discurso de hierarquização de poder nas relações sociais, nas 

relações humanas, do velho sobre o novo, dos homens sobre as mulheres, do rico sobre o 

pobre, do escravizador sobre o escravizado. 

 Quando se coloca que desde a Antiguidade tenta-se justificar a escravidão como 

ISSN 2526-4044      p. 386



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

algo natural, temos Platão e Aristóteles que influenciaram profundamente o pensamento 

feudal, moderno e contemporâneo sobre escravidão,  “a teoria platônica da superioridade 

da alma sobre o corpo já expressava a proposta da submissão necessária do súdito ao 

soberano, da mulher ao homem, do escravizado ao escravizador”. (CARBONI; MAESTRI, 

2003, p.71) 

 Aristóteles, como discípulo de Platão, deu continuidade às visões platônicas 

sobre a escravidão, embora divergindo em alguns pontos, colocando a escravidão como 

algo natural, enquanto Platão colocava que a arte de mandar no escravizado era uma 

“ciência do amo”, que devia ser aprendida. Aristóteles falava na natureza escrava, propondo 

a escravidão como algo natural: 

 

Há também, por obra da natureza e para a conservação das espécies, um ser que 
ordena e um ser que obedece. Porque aquele que possui inteligência capaz de 
previsão tem naturalmente autoridade e poder chefe; o que nada mais possui além 
da força física para executar, deve, forçosamente, obedecer e servir- e, pois, o 
interesse do senhor é o mesmo que o do escravo.(CARBONI; MAESTRI, 2003, p. 
73) 

 

 Foi-se construindo uma imagem que ainda em pleno século XXI é forte, negando 

suas culturas, seus costumes, tradições e línguas no Brasil. Promulgada há catorze anos, 

a Lei 10.639, que determina o ensino da cultura afro-brasileira, esbarra na falta de 

capacitação dos professores e até no racismo velado que permeia a sociedade. 

 

3.2  A EXISTÊNCIA DO PRECONCEITO RACIAL NAS ESCOLAS 

 Pesquisas  feitas nos últimos anos no Brasil revelam o quanto o racismo é uma 

prática corrente nas escolas. ( SANT'ANA, 2005, p. 50). São práticas discriminatórias, 

preconceituosas que envolvem professores, estudantes e que são repassadas através dos 

livros didáticos. Constata-se a existência de uma ideologia de inferiorização do negro 

fortalecida com o livro didático e reforçada pelo professor que, às vezes, não percebe esses 

preconceitos, reforçando a sua transmissão. Muitas vezes o professor identifica o 

preconceito, se declara destituído dele mas atua como seu mantenedor e difusor ou por 

omissão ou por declarações racistas. 

 O professor reconhece a existência do preconceito racial na escola, seja entre 

alunos, de professores em relação aos alunos, ou do corpo administrativo para com aluno, 

“embora todos os professores tenham declarado destituídos de preconceitos, o conteúdo 

do seu discurso muitas vezes demonstrou o contrário”. (SANT' ANA, 2005, p.56) 
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 Segundo Ben Marais em sua obra Racismo e Sociedade, “há uma relação muito 

próxima entre escravidão a que foram submetidos os negros e a recusa às pessoas de cor 

negra…” (RUIZ,1988, p. 100). No século XIX, foram várias as publicações que justificavam 

a superioridade dos brancos, justificando dessa maneira a escravidão. Observa-se pelos 

vários tratados, ensaios, teses, etc., sendo aceitos a quem possa interessar para justificar 

a escravidão. É claro que todas essas publicações deixaram suas maléficas consequências. 

Em 1900, por exemplo, C. Carrol, em sua obra Provas Bíblicas e Científicas de que o Negro 

não é Membro da raça Humana, afirma que “todas as pesquisas científicas confirmam sua 

natureza caracteristicamente símia”. ( SANT'ANA, 2005, p. 48 ) 

 É preciso superar a visão do negro apenas como escravo. Durante o século XX, 

a ideia de que o Brasil era uma nação miscigenada e de que aqui não havia racismo, pois 

vivíamos uma verdadeira democracia racial, foi amplamente divulgada. Considera-se que 

as relações entre negros e brancos se deram e se dão de forma harmônica, como quis o 

sociólogo Gilberto Freyre. 

 A crença de que no Brasil não existem conflitos raciais, resultou da difusão do 

conceito de democracia racial, principalmente a partir da segunda metade do século XX 

com Freyre, que é considerado um dos principais difusores da ideia de que “no Brasil” 

brancos e negros mantêm relações harmoniosas e que em 1933 publicou a obra Casa 

Grande e Senzala. Na sua obra, Freyre faz uma análise da sociedade brasileira, 

enfatizando as relações supostamente próximas entre senhores e escravos antes da 

abolição da escravidão, em 1888. 

 Se considerarmos o contexto histórico do livro, o país vivia um processo de busca 

de sua identidade nacional em um cenário em que predominavam, tanto no plano nacional 

quanto no internacional, um ideário racista e de branqueamento. Anterior a isso, após a 

abolição, o período foi marcado pela mobilização dos negros, assim sendo, a ideia de 

Democracia racial cumpre uma função de naturalização e silenciamento de conflitos. 

Freyre não rompeu com o discurso dominante. Procurando fazer da necessidade 
virtude, inverteu engenhosamente os pressupostos racistas e determinista 
geográfico e climático, para apresentar uma interpretação sobre a realidade 
nacional inspirada nas visões de mundo das elites nordestinas e profundamente 
funcional aos novos tempos “nacionais”. (MAESTRI,2017,p.4) 

  

3.3 O CURRÍCULO ESCOLAR COMO MANTENEDOR DO PRECONCEITO RACIAL 

 Atualmente, como estão as pesquisas relacionadas ao negro e à escravidão? 
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Como está se dando a construção da identidade do negro? O que é “ser negro” no Brasil? 

O que nossos livros didáticos nos ensinam quanta a essa temática? A preparação dos 

currículos tem importância na formação dessa identidade? O currículo é uma questão de 

poder? Se entendermos que uma das finalidades fundamentais de toda intervenção 

curricular é de preparar os alunos para serem cidadãos ativos e críticos, membros solidários 

e democráticos de uma sociedade solidária e democrática, é possível que nossos currículos 

hoje estão tendo um conteúdo claramente político e crítico das crenças e dos arranjos 

socais dominantes? 

 Henry Giroux, compreende o currículo fundamentalmente através dos conceitos 

de emancipação e libertação. Ele coloca que: 

é através de um processo pedagógico que permita às pessoas se tornarem 
conscientes do papel de controle e poder exercido pelas instituições e pelas 
estruturas sociais que elas podem se tornar emancipadoras ou libertadoras de seu 
poder e controle. (SILVA, 2005, p. 54) 

 Vamos um pouco mais nesta questão de currículo. Se este é o espaço em que 

se concentram e se desdobram as lutas em torno dos diferentes significados sobre o social 

e sobre o político, é por meio do currículo que certos grupos sociais especialmente os 

dominantes expressam sua visão de mundo, seu projeto social, sua “verdade”.  O currículo 

representa, assim, um conjunto de práticas que propiciam a produção, a circulação e o 

consumo de significados no espaço social e que contribuem intensamente para a 

construção das identidades sociais e culturais. O currículo é “por consequência” um 

dispositivo de grande efeito no processo de construção da identidade do estudante. 

 Segundo Silva, no livro Documentos de Identidade, “ O currículo é lugar, espaço, 

território. O currículo é relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O 

currículo é documento de identidade”. (SILVA, 2005, p. 150). Se o currículo é questão de 

saber, poder e de identidade,  nossa identidade foi construída em decorrência dos diversos 

currículos que acessamos na vida. 

 Os grupos minoritários e/ou marginalizados que não dispõem de estruturas 

importantes de poder costumam ser silenciados, quando não estereotipados e deformados, 

para anular suas possibilidades de reação. E entre os vários grupos silenciados, temos as 

etnias minoritárias ou sem poder. Devemos estar atentos e conscientes de que ideologias 

raciais são utilizadas para a manutenção de situações de privilégios de um grupo social 

sobre o outro. Os discursos e práticas raciais são o resultado da história econômica, social, 

política e cultural da sociedade, utilizados para reforçar os privilégios econômicos e sociais 
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dos grupos sociais dominantes. 

 Nas instituições de ensino e até mesmo nas propostas curriculares, não 

considera essa forma de opressão como objeto de atenção relevante. É comum os 

professores nas escolas  não se perceberem como pessoas que favorecem a reprodução 

e produção de comportamentos racistas, no entanto quando se faz análises mais 

aprofundadas como pesquisas citadas acima, veem-se numerosas formas através das 

quais o racismo aflora no sistema educacional de forma consciente ou oculta. 

Assim, por exemplo, podem-se detectar manifestações de racismo nos livros 
didáticos de Ciências Sociais, História, Geografia, Literatura, etc., especialmente 
através dos silêncios que são produzidos em relação aos direitos e características 
de comunidades, etnias e povos minoritários e sem poder. (SANTOMÉ, 2001, p.169) 

 Resgatar e compreender esse processo de formação da identidade e comparar 

com a imagem que está sendo construída pós  Lei 10.369/03 nos livros didáticos, faz-se 

necessário para promover um debate que supere o preconceito em relação às minorias, a 

violência, o racismo, o dogmatismo educacional, entre outros. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Não fomos preparados para lidar com o desafio que a problemática da 

convivência com a diversidade e as manifestações de discriminação dela resultadas 

colocam no dia a dia de nossa vida. Falta-nos preparo para discutir a diversidade e 

conscientizar nossos alunos da importância e riqueza que ela traz à nossa cultura e à nossa 

identidade nacional, 

essa falta de preparo, que devemos considerar como reflexo do nosso mito de 
democracia racial, compromete, sem dúvida, o objetivo fundamental da nossa 
missão no processo de formação dos futuros cidadãos responsáveis de amanhã. 
(MUNANGA, 2005, p. 15) 

 Conhecer e compreender todo o processo da escravidão e seus malefícios, 

através da educação, da produção de artigos, ensaios, etc., pode contribuir para 

desconstruir mitos de superioridade e inferioridade entre grupos humanos e mostrar o 

racismo como um dos mais graves problemas de nossa sociedade e por outro lado 

mobilizar a sociedade para combatê-lo. 
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Resumo: A realidade tecnológica vivida pelos alunos em seu cotidiano é, muitas vezes, esquecida durante o 
processo de ensino-aprendizagem, principalmente no ensino da Física. Para tanto, o uso das concepções 
alternativas pode ser um ponto de partida para um ensino que seja significativo na abordagem de novos 
conceitos. A necessidade de pesquisas que trabalhem com as concepções dos alunos é motivada pela 
aproximação de seu cotidiano com os conhecimentos científicos, fazendo com que o aluno desenvolva sua 
curiosidade e modifique sua realidade. Neste trabalho são apresentados os resultados de uma pesquisa 
realizada junto a alunos do Ensino Médio, com questionamentos sobre a temática ambiental, como ruído e 
poluição sonora, e que levantam a compreensão dos alunos sobre a Ondulatória na sua vida cotidiana. A 
partir de uma análise por meio dos conceitos da Física, percebe-se que os alunos possuem concepções 
predominantemente alternativas, apesar de já terem sido abordados conteúdos de ondulatória anteriormente. 
A intenção é discutir essas concepções atrelando a algumas reflexões acerca das questões ambientais. 
 
Palavras-Chave: Ensino de Física. Ondulatória. Concepções Alternativas. Questões ambientais. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Ao chegar à escola, o aluno possui um conhecimento preliminar, devido seu contato 

com o ambiente e com outras pessoas. Isto é, os alunos chegam repletos de concepções 

prévias, mas às vezes equivocadas. Sendo assim, é muito importante investigar como o 

conhecimento do senso comum interfere na aprendizagem dos conceitos da Física. A 

necessidade da realização de pesquisas na área da Física Ondulatória, por exemplo, é 

motivada pela dificuldade de realizar transposições didáticas desse assunto, bem como 

pela falta de materiais didáticos de apoio ao professor (GOBARA et al, 2006). 

Contribui também para essa situação o fato de os conteúdos de Física Ondulatória 

e Acústica muitas vezes serem deixados de lado nos currículos escolares. Além disso, 

quando são inseridos, costumam não estabelecer relações com as percepções sensoriais 

cotidianas dos estudantes, se apresentando de forma limitada e desvinculada da vivência. 

Fones de ouvido, shows musicais, “baladas”: essas e outras são muitas das 

situações em que os alunos estão se relacionando rotineiramente com o som. No entanto, 

muitas vezes essa relação não ocorre de forma sadia contribuindo para a existência de 

problemas ambientais, como a poluição sonora, por exemplo. 

A poluição sonora se caracteriza como ruídos ou sons em limites acima dos 

aceitáveis e que com o tempo causam perturbações auditivas (SILVA, 1981 apud OLIVEIRA; 

CAMARGO, 2013). Conforme os últimos autores a poluição sonora vem cada vez mais 

presente na atualidade, em decorrência do estilo de vida contemporâneo que impõe a 

utilização de sons em decibéis cada vez maiores. 
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Nesse contexto, a poluição sonora se tornou nas últimas décadas uma questão 

ambiental considerada preocupante que deve ser considerada nas aulas de Física na 

ocasião da abordagem do conteúdo de ondulatória. Com isso, é importante propiciar que o 

aluno faça a relação entre os conceitos físicos e a utilização do som no cotidiano. Tomando 

esse viés, essa pesquisa objetivou analisar a concepção de alunos do último ano do ensino 

médio integrado sobre ondulatória e a relação desta com a poluição sonora a qual estão 

expostos no cotidiano. 

  

2 METODOLOGIA 

O caráter da presente pesquisa foi considerado quali-quantitativo, pois as 

informações obtidas foram quantificadas numericamente, por meio de porcentagem, mas 

também discutidas de forma conceitual. A pesquisa possuiu um objetivo descritivo (GIL, 

2008), de relatar as concepções alternativas de um determinado grupo de alunos do Ensino 

Médio. 

A coleta dos dados foi realizada com trinta e quatro alunos do quarto ano do Ensino 

Médio Integrado a Educação Profissional e Tecnológica de uma instituição federal 

localizada no município de Araranguá (SC). O referido ano do nível de ensino em questão 

foi escolhido pelo fato de nessa altura do curso o conteúdo de ondulatória já ter sido 

ministrado na unidade curricular de Física. 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário composto por 

perguntas abertas, de forma a corresponder à proposta da pesquisa, fazendo com que os 

alunos tivessem a liberdade de responder aquilo que sabiam naquele momento. O 

questionário contou com seis perguntas, que procuraram contextualizar o cotidiano dos 

jovens com o conhecimento científico da Física, além de questioná-los sobre questões 

relacionadas à temática ambiental, tais como a concepção de ruído e poluição sonora. 

Posteriormente, esses dados foram tabulados por meio de categorias que 

examinaram as diferentes concepções dos alunos sobre questões cotidianas relacionadas 

à Ondulatória. Tais categorias previamente construídas foram baseadas no artigo de Silva 

(2011). As diferentes concepções que serviram de base para a análise dos dados foram: 

Concepção Correta, Concepção Parcialmente Correta, Concepção Alternativa e 

Concepção Parcialmente Alternativa e Sem Resposta. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A primeira pergunta buscou conhecer a concepção dos alunos sobre o som e como 

este chega à orelha humana. A grande maioria, como apresenta a Figura 1, respondeu de 
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forma incompleta, pois havia a falta de alguns elementos que caracterizassem o som. Por 

exemplo, definiam a forma de propagação, porém não salientavam o tipo de onda: 

Figura 1 - Gráfico da Questão 1 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

É importante ressaltar que 23% dos alunos responderam de maneira parcialmente 

correta, devido o uso de termos alternativos. Isto é, ainda que os conceitos como um todo 

estivessem coerentes, havia equívocos. Apesar disso, percebe-se que no geral, a maioria 

dos alunos da amostra possui uma conceituação coerente de onda sonora. Assim, as 

definições consideradas corretas se aproximaram da seguinte: 

Sentido, sensação. O som é muito mais do que sugerem as definições da maioria 
dos livros didáticos: o som é uma onda mecânica, que se propaga em um meio 
material (sólido, líquido ou gasoso) cuja frequência audível ao homem está 
compreendida entre 20 hertz e 20.000 hertz (RUI; STEFFANI; 2006, p. 37). 

Sendo assim, para haver a existência de som, é necessária a vibração de um meio 

gasoso, líquido ou sólido. No que se refere à conceituação de como o som chega à orelha 

humana, a maioria dos alunos da amostra compreende que a vibração dos corpos é 

captada por meio de nossos ouvidos e interpretada pelo cérebro, que dá configuração e 

sentido a esses sons. 

A segunda pergunta tinha o propósito de saber qual a concepção dos alunos sobre 

os distintos sons oriundos de instrumentos musicais e o que causava essa diferença. 

Apenas 12% dos alunos responderam de forma coerente, justificando que o timbre é o 

responsável pela diferença entre as ondas sonoras dos instrumentos. 

Mais da metade das respostas (53%) abordaram conceitos físicos de forma 

equivocada. Algumas dessas respostas apresentavam termos como “agudo” e “grave”, 

relacionado ao conceito de frequência. Aproximadamente 29% dos alunos apresentaram 
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em suas respostas concepções alternativas, utilizando termos do cotidiano, que fugiam da 

descrição correta, como apresenta a Figura 2: 

Figura 2 - Gráfico da Questão 2 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

Nesta questão, se perceberam os equívocos na conceituação de intensidade e 

frequência. A intensidade do som está relacionada com a amplitude da onda sonora, que é 

cotidianamente conhecida como volume. 

Por exemplo, quando o volume de uma música em uma caixa de som está baixo, 

temos dificuldade de ouvir, significando que as ondas sonoras possuem uma baixa 

amplitude. Consequentemente, se uma música toca em uma caixa de som com um volume 

elevado, certamente suas ondas sonoras possuem uma alta amplitude. Abaixo, apresenta 

duas imagens 1  que ilustram a diferenças entre duas ondas. A Figura 3 ilustra a 

representação de ondas sonoras que possuem a mesma frequência de vibração, porém 

intensidades diferentes: 

Figura 3 - Ondas sonoras com intensidades diferentes 

 

Fonte: Feira de Ciências, 2017. 

                                                 
1 http://www.feiradeciencias.com.br/sala10/10_t01.asp 
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A frequência é a identidade da onda sonora e é associada a altura sonora: um som 

com baixa frequência é um som grave, enquanto um som com alta frequência é um som 

mais agudo. A Figura 4 mostra a representação de ondas sonoras que possuem a mesma 

amplitude, porém frequências diferentes: 

Figura 4 - Ondas sonoras com frequências diferentes 

 

Fonte: Feira de Ciências, 2017. 

 Na prática, as diferentes ondas sonoras geram as seguintes reações pelo tímpano 

humano (RUI; STEFFANI, 2006, p. 39): 

Se o som for agudo, o tímpano vibra mais rapidamente do que se o som fosse grave; 
se o som for forte (alta amplitude), o tímpano vibra com movimentos maiores do que 
se o som fosse fraco (baixa amplitude). Na verdade, o som empurra e puxa o 
tímpano, num movimento contínuo, já que as ondas sonoras são formadas por 
regiões de compressão e rarefação das partículas de ar. 

O conceito da ondulatória abordado nessa questão é o timbre sonoro, que é a 

característica relacionada com o formato da onda. Em uma conversa, por exemplo, é 

possível notar a diferença entre as vozes por meio de seus timbres. Entende-se, portanto, 

que dois aparelhos musicais podem emitir um som com mesma frequência e intensidade, 

mas com timbres diferentes. 

A terceira pergunta procurava compreender o que os alunos entendiam sobre o ruído 

e qual sua diferença de som. Apenas uma resposta estava correta, conseguindo 

estabelecer uma diferença entre som e ruído: “Ruído é um som incômodo. Todo ruído é 

som, mas nem todo som é ruído”. A grande maioria das respostas, conforme a Figura 5, 

apresentava conceitos fora do contexto científico considerado. Por exemplo, que o ruído 

seria um barulho ou algo não identificável: 
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Figura 5 - Gráfico da Questão 3 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

De modo geral, percebe-se que os alunos possuem um entendimento 

predominantemente cotidiano sobre o ruído. Por incrível que pareça, a preocupação com o 

ruído ambiental é datado em 2.500 anos atrás. Os primeiros relatos estabeleciam uma 

relação casual entre ruído e a perda de audição, descritos por Hipócrates e Plínio, que 

discutiam sobre a surdez dos moradores, que viviam próximos às cataratas egípcias do Rio 

Nilo (CARMO, 1999). 

Os ruídos são sons que provocam desconforto mental e/ou físico, resultantes de 

vibrações irregulares que afetam o equilíbrio sonoro, além de sensibilizar a audição e as 

funções orgânicas do corpo (CARMO, 1999). Todavia, vêm se apontando em pesquisas 

que as pessoas estão cada vez mais acostumadas com a presença do ruído, não o 

percebendo de maneira consciente (LACERDA et al, 2005), associando sua existência 

como um mal necessário ao desenvolvimento caótico das grandes cidades (SILVA, 2003). 

A importância de se relacionar o ruído com o som reside no fato de os alunos se protegerem 

contra possíveis situações de poluição sonora, como na ocasião de música alta em fones 

de ouvido, por exemplo. 

A quarta pergunta buscou levantar quais as concepções que os alunos possuíam 

acerca do uso contínuo dos fones de ouvido. 59% das respostas, conforme a Figura 6, 

apresentavam justificativas como a sensibilização do uso dos fones de ouvido em volumes 

moderados ou utilização de fones maiores (supra-auriculares) que possuem uma potência 

maior. Inclusive, algumas respostas mencionavam o alerta de smartphones em relação ao 

uso prejudicial dos fones de ouvido: 
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Figura 6 - Gráfico da Questão 4 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

Constatou-se que apenas 9% das respostas estavam coerentes com o 

conhecimento científico, estabelecendo até relações entre o uso dos fones de ouvido e o 

limite de decibéis que o sistema auditivo humano pode suportar. O uso dos fones de ouvido 

está diretamente relacionado com a discussão da intensidade sonora. A unidade que mede 

a intensidade do som percebida pelo ouvido humano é o bel. 

O hábito de escutar música é um costume cada vez mais comum entre os jovens e 

está embrenhada em uma questão cultural, pois o estilo de vida atual vem permitindo cada 

vez mais possibilidades de exposição a ruídos e sons intensos (CARMO, 1999). 

Nesse viés, é bastante comum o fato de os níveis de intensidade sonora utilizados 

em fones de ouvido ultrapassarem os aceitáveis, potencializando possíveis danos ao 

aparelho auditivo. Conforme Brasil (2006) o limite considerado seguro de som contínuo não 

deve ultrapassar 85 decibéis durante oito horas diárias. Além disso, o ideal é a utilização 

do volume até a metade para evitar prejuízos à audição, como os zumbidos, conforme 

ressaltam Oliveira e Camargo (2013). 

A quinta pergunta indagava o que os alunos entendiam por poluição sonora. Como 

apresenta a Figura 7, aproximadamente 12% das respostas apresentavam uma 

conceituação coerente, mencionando que há poluição sonora quando os níveis de decibéis 

estão acima do permitido. Na sequência, 26% das respostas apresentavam concepções 

alternativas, por meio do uso de termos cotidianos. Boa parte das respostas (35%) 

apresentava conceitos corretos, porém incompletos. Mencionavam apenas que a poluição 

sonora consiste em “sons muitos altos” ou “sons em volume elevado”, sem estabelecer 

correlação aos limites impostos pela legislação vigente: 
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Figura 7 - Gráfico da Questão 5 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

De modo geral, a poluição sonora é um ruído proveniente de atividades que 

prejudicam a saúde, a segurança e o bem-estar da população e do meio ambiente e que 

estejam em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos por meio de legislações 

(SILVA, 2003). O rápido aumento do número de veículos motorizados vem acarretando o 

aumento da poluição sonora nas grandes cidades, tanto no Brasil quanto no resto do mundo 

(LACERDA, 2005). A compreensão correta desse fenômeno facilita a prevenção de 

situações em que haja a exposição à situação desse tipo de poluição. 

A sexta e última pergunta buscou saber as concepções dos alunos acerca dos 

malefícios da poluição sonora na vida humana e se esse tipo de poluição poderia causar 

outros problemas ambientais. Conforme a Figura 8 observou-se que a grande maioria (59%) 

das respostas estava incompleta. Por exemplo, apresentavam-se somente os malefícios da 

poluição sonora na vida humana, com a presença de termos como “surdez”, “stress” e 

“dores de cabeça”. Ou seja, nessas respostas não se considerava os impactos desse tipo 

de poluição no meio ambiente e na vida dos animais: 
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Figura 8 - Gráfico da Questão 6 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

Aproximadamente 12% dos alunos apresentaram respostas coerentes, 

apresentando malefícios da poluição sonora tanto na vida de seres humanos como no meio 

ambiente. Essas respostas apresentavam que na vida de animais os altos níveis de 

poluição poderiam perturbá-los e deixá-los agressivos, além de comprometer sua função 

ecológica. 

Por incrível que pareça, a poluição sonora não apenas desencadeia efeitos no 

aparelho auditivo em específico, mas também afeta aspectos físicos e psicológicos 

daqueles que estão em contato com a poluição (LACERDA et al, 2005). A manifestação ao 

dano dependerá de muitos fatores, não só do nível de exposição às emissões sonoras, 

como o tempo de exposição, a idade e as condições gerais de saúde. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Deste modo, nota-se a importância que as concepções alternativas possuem no 

desenvolvimento de estratégias de ensino, pois por meio das concepções prévias do aluno 

é possível aproximar o conhecimento científico do senso comum (MORTIMER, 2000 apud 

OLIVEIRA, 2005). 

Logo, é necessário enfatizar a importância de que o aluno conheça e entenda o que 

acontece no seu dia a dia. Todavia, em termos da pesquisa realizada, percebe-se certa 

predominância em concepções predominantemente alternativas, em que estabeleciam 

relações equivocadas entre os conceitos científicos e as situações cotidianas propostas nos 

questionamentos. 

Com isso, em relação ao ensino de Física Ondulatória, é necessário que se 

apresente acontecimentos cotidianos, como o uso contínuo de fones de ouvido ou os 
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impactos da poluição sonora, de maneira que o aluno possa ampliar seus critérios de 

maneira a possuir uma vida auditiva mais saudável, além de experienciar um aprendizado 

mais prazeroso e significativo (BASTOS; MATTOS, 2011). 

Além disso, inserir esse cotidiano durante o processo de ensino-aprendizagem 

pode propiciar a reflexão por parte dos alunos. Para tanto, percebe-se a importância de se 

desenvolver ações educativas baseadas nas atitudes e nos hábitos auditivos dos jovens 

(LACERDA et al, 2011). 
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Resumo: As estações totais são instrumentos de medição utilizados em Topografia e possuem capacidade 
de armazenar e processar dados de medições sem o auxilio de programas externos ao equipamento. Os 
equipamentos possuem embarcados vários métodos de para a transformação das medições básicas de 
ângulos vertical e horizontal e distância inclinada em resultados do interesse do profissional, para tanto 
foram realizadas medições em um polígono de quatro lados situado nas dependências do Campus 
Florianópolis para apresentar aos alunos do Curso Técnico de Agrimensura a forma de operação da 
estação e o processo de cálculo envolvido para a transformação dos pontos de coordenadas polares (dados 
de medição) em retangulares e no cálculo de uma área de um polígono qualquer, para tanto dois processos 
de medição foram realizados, o primeiro método chamado polar para a obtenção das coordenadas 
retangulares e um segundo utilizando um programa interno do instrumento chamado de área. Realizada a 
medição e o processamento tanto direto do instrumento quanto pelas fórmulas clássicas da Topografia os 
resultados foram praticamente iguais nos dois procedimentos. É necessário ao estudante o conhecimento 
das equações que estão envolvidas na solução destes problemas que permitem em primeiro lugar avaliar a 
qualidade das operações como também para utilizar os recursos oferecidos pelos equipamentos. 
 
Palavras-Chave: programas internos, estação total, fórmulas, área 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os instrumentos de medição utilizados na Topografia estão em constante 

evolução, trazendo inúmeras possibilidades para os profissionais que os utilizam, dentre 

estes equipamentos estão as estações totais que são basicamente teodolitos com 

distanciômetros integrados, que permitem o registro eletrônico dos dados. O sistema de 

medição angular é exatamente o mesmo dos teodolitos digitais, assim como seus 

componentes básicos também. Como característica física, a luneta a diferencia dos 

teodolitos, onde dentro dela estão todos os componentes do distanciômetro (emissor e 

receptor do sinal). (FRANÇA et al, 2017,p 40) 

As estações possuem também a capacidade de armazenar e processar 

informações coletadas pelo instrumento, digitadas ou recebidas por exportação de um 

programa compatível. 

Basicamente estes equipamentos medem ângulos verticais e horizontais e 

distâncias inclinadas e transformam estas medições em vários formatos escolhidos pelo 

operador, entre estes formatos estão a distância horizontal, coordenadas retangulares em 

vários sistemas, área, perímetro, alturas, etc.. 
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Os objetivos deste trabalho é apresentar alguns destes programas de medição 

e processamento destas informações pelo instrumento apresentando as fórmulas 

clássicas utilizadas em Topografia para a solução dos mesmos. 

 

2 METODOLOGIA 

 

As estações totais possuem embarcados programas especiais que apresentam 

resultados por medição ou por processamento com dados já coletados. Através de 

programas internos é possível realizar procedimentos topográficos rapidamente sem a 

necessidade de utilização de anotações ou programas externos. 

A medição pelo método polar apresentado na figura 01, segundo Hasenack 

(2000) consiste na determinação da direção e da distância de cada novo ponto a partir de 

uma estação conhecida (polo). Desta forma, conhecendo-se as coordenadas plano-

retangulares da estação e tomando-se uma direção como referência, medem-se os 

vetores a cada ponto de interesse fazendo-se o registro das coordenadas polares de 

acordo com a figura 02.  

Figura 01 – Elementos de medição do método polar 

 
 

 

 
Fonte: Hasenack (2000) 

 
Figura 02 – Medição pelo método polar 

 

 Fonte: Zeiske(2000) 
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Para o cálculo das coordenadas polares em função dos dados de medição 

(ângulo horizontal e distância) foram utilizadas as seguintes fórmulas: 

Para o cálculo das projeções (ΔX ), ( ΔY );equações (1)  e (2) 
 
ΔX = d. sen AZV   (1) 
 
ΔY = d. cos AZV   (2) 
 
Para o cálculo das coordenadas (Xn ), (Yn );equações (3) e (4) 
 
Xn = Xn-1 + ΔXn.n+1  (3) 
 
Yn = Yn-1 + ΔYn,n+1  (4) 

 

O programa denominado ÁREA permite através de medição de uma estação 

com coordenadas e orientação definidas medir ângulos e distâncias até os pontos de 

interesse conforme figura 03 e a partir do terceiro ponto é apresentado o resultado da 

área entre eles, sendo que a cada novo ponto medido a partir do terceiro é apresentado o 

valor da nova área. 

Figura 03 – Aplicação do método área 

 

Fonte: Zeiske(2000) 

 

Utilizando um processo semelhante será obtido pelo mesmo programa a área 

de pontos coordenadas previamente medidas, desde que apresentem uma sequencia em 

triângulos. 

Para a obtenção da área tendo como base as coordenadas dos pontos 

levantados foi utilizada a fórmula de Gauss equação (5) e criada uma tabela conforme 

figura 04 para facilitar o procedimento, ao final da tabela deve-se repetir as coordenadas 

do primeiro ponto.: 
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A Σ( Yi Xi+1) - Σ(Xi Yi+1) )      (5) 

 

Figura 04 – exemplo de tabela para cálculo da área 

 

Fonte: Veiga(2012) 

 

 

Utilizando-se uma Estação da marca Ruide modelo 820 conforme figura 05 

para o levantamento de uma área situada no Campus Florianópolis, para demonstração 

do método e baseado no Manual de operação da estação foi elaborado um procedimento 

simplificado de utilização do programa como descrito abaixo. 

Figura 05 – Alunos do Curso de Agrimensura operando uma estação Ruide 

 

Fonte: Arquivo Curso Técnico de Agrimensura 

Roteiro simplificado de utilização do programa área  

Passo 1 – Criar JOB, Configurar Estação (temperatura, pressão, definir coordenadas do 

ponto de estação, configurar tecla de medida MSR1 e orientar a estação na ré); 

Passo 2 – Teclar Menu; abrirá o menu geral, teclar na opção 2 (int. ré); abrirá o menu de 

interseção a ré, teclar opção 3 (área); 
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Passo 3 – Visar primeiro ponto (vértice inicial do local que deseja-se calcular a área); 

teclar na opção med (MSR1); abrirá uma nova tela e efetuar a leitura do ponto (MSR1); 

Passo 4 – Repetir o passo 3 para os demais vértices da área desejada; 

Passo 5 – Escolher a opção Calc. no MSR2, para calcular a área e perímetro do local 

desejado; 

Passo 6 – Teclar Ang para gravar. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O resultado das medições pelo método polar está apresentado na tabela 

1(caderneta do levantamento) e os dados do arquivo de medição. 

Tabela 1 – Caderneta de campo 

Caderneta de campo Levantamento Planimétrico 

Atividade Método área Data 13/04/17 

Equipe Cabral, Julio, 

Local Campus Florianópolis Folha 1 

Equipamento Ruide 820 Obs. 

 

Estação Ponto 
Visado 

Ângulo 
Horizontal 

Distância 
Horizontal 

Descrição 

1 A 135°58’03” 12,155 Ponto limite 

 B 146°53’53’’ 25,568 Ponto limite 

 C 185°03’46’’ 21,928 Ponto limite 

 D 220°29’34” 9,575 Ponto limite 

Fonte: Autores 

Arquivo de medição da estação Ruide pelo método polar: 

CO,CABRAL <JOB> Created 1-02-10 22:14:05 

MP,1,,0.000,0.000,0.000,E 

CO,Temp:20.0 C Press:1013.2 hPa Prism:-30mm 0001.02.10 22:15:28 

ST,1,,NM,,0.000,0.0000,0.0000 

F1,NM,0.000,,0.0000,85.3428, 22:15:29 

SS,A,1.600,12.155,135.5803,89.5429, 22:17:59, 

SS,B,1.600,25.568,146.5353,90.1440, 22:18:30, 

SS,C,1.600,21.928,185.0346,90.1457, 22:19:03, 

SS,D,1.600,9.575,220.2934,90.1817, 22:19:49, 

 

Arquivo de medição da estação Ruide pelo programa área: 

ISSN 2526-4044      p. 407



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

 

SS,A1,1.600,12.156,135.5757,89.5413, 22:21:29, 

SS,B1,1.600,25.568,146.5353,90.1440, 22:22:35, 

SS,C1,1.600,21.928,185.0348,90.1500, 22:23:13, 

SS,D1,1.600,9.575,220.2945,90.1809, 22:23:55, 

CO, Area=205.621 m2 Perim=59.648 m 

 

Arquivo de coordenadas da estação Ruide 

1,0.000,0.000,0.000,E 

A,8.739,8.449,1.580, 

B,21.418,13.963,1.709, 

C,21.842,1.935,1.695, 

D,7.282,6.217,1.651 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A demonstração do uso das funções e sua formulação matemática que são 

cada vez mais presentes em equipamentos de medição reforçam a importância da análise 

dos resultados com base em sólido conhecimento dos princípios matemáticos. 

O resultado apresentado da medição e transformação direta deste em 

coordenadas e da área apresentada pelo equipamento é compatível com o formulário 

clássico da topografia.  

A tabela 2 apresenta os resultados das coordenadas obtidas nos dois 

métodos.com resultados 

Tabela 2 – Caderneta de campo 

N° ponto Instrumento Fórmula clássica 

X Y X Y 

A 8,739 8,449 8,739 8,449 

B 21,418 13,963 21,418 13,963 

C 21,842 -1,935 21,842 -1,935 

D 7,282 -6,218 7,282 -6,218 

Fonte: Autores 
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A tabela 3 apresenta os resultados das coordenadas obtidas nos dois 

métodos.com resultados para o cálculo da área. 

 

Área por cálculo Área programa da estação 

205,617m² 205,621m² 

Fonte: Autores 

 

Embora a aparente facilidade de operação somente se justifica quando do 

conhecimento das funções embarcadas no equipamento e da possibilidade de análise dos 

resultados apresentados diretamente no instrumento. 
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PERFIS DE APRENDIZAGEM: AUXILIANDO NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

Resumo: O presente artigo visa demonstrar que os Estilos de Aprendizagem podem ser fontes facilitadoras 
no processo de ensino de matemática quando reconhecidos e aplicadas metodologias de ensino condizente 
com as especificidades de cada perfil. Este estudo define-se como um estudo bibliográfico, com abordagem 
qualitativa e estudo de caso. Onde observou-se e aplicou-se testes com uma aluna do Ensino Fundamenta 
II, cuja notas em matemática estavam abaixo do padrão esperado. Após verificação do perfil de aprendizagem 
e orientação aos responsáveis e a própria aluna, a mesma obteve êxito na disciplina em questão. Dessa 
forma, procura-se apontar que reconhecer o perfil de aprendizagem, possibilita enquanto discente, 
autoconhecimento para direcionar a melhor forma de aprender. Enquanto docente, fomenta inovação no 
processo de ensino tornando-os mais adequado, individualizado e eficiente, oportunizando o desenvolvimento 
de metodologias e técnicas de ensino que possam ser mais motivantes e significativas, gerando desta forma, 
melhores resultados em sala de aula.   
 
 
Palavras-Chave: Perfil de Aprendizagem, Ensino de Matemática, Inovação. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Nos últimos anos, cada vez mais, busca-se formas de ensino mais adequadas e 

eficientes diante das inúmeras dificuldades e desafios enfrentados em sala de aula. 

       O acesso à informação e as vagas nas escolas e universidades (MEC/INEP), 

aumentaram de forma significativa, porém, segundo os mesmos dados, aumentaram o 

número de matrículas, porém o número de evasão e de formados diminuiu. 

       Dessa forma, apesar de estar na era da tecnologia e do acesso ao conhecimento, 

percebe-se o aumento da evasão, da desistência dos discentes nos bancos escolares. 

       Frente a essa realidade, faz-se necessário uma maior compreensão desse contexto. 

Percebendo-se a necessidade de observar a heterogeneidade no momento de ensinar. 

       Para tal, observar e conhecer o Estilo de Aprendizagem dos sujeitos, torna-se um fator 

determinante nesse contexto. Pois, para Johnson (1992), cada estilo apresenta habilidades 

diferentes, com Estilos de Aprendizagem determinados. Então, conhecer o Estilo de 

Aprendizagem do aluno torna-se fator primordial para melhorar o processo de ensino e 

consequentemente a aprendizagem. Pois, “Os estilos de aprendizagem são caracterizados 

por comportamentos cognitivos, afetivos e psicológicos, e indicam como os aprendizes 

percebem, interagem e respondem ao ambiente de aprendizado”. (NASSP, 1979, apud 

FATT, 2000, pág. 11/12). 

Portanto, orientando processos e metodologias mais adequadas e mais significativas 

de acordo com cada realidade em docência poder-se-á diminuir o processo de evasão 

ainda muito presente na educação brasileira. 

 

2 METODOLOGIA 
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       Na literatura, existem diversas metodologias para fazer seu o mapeamento dos perfis 

de aprendizagem.  Entre alguns dos principais autores têm-se os Williams; Brown; 

Etherington, Richard Felder, Silverman, Keirsey, David Kolb, Howard Gardner, Honey, 

Alonso, Dunn, Vark, etc. Vários desses, apontam questionários pré-estabelecidos com 

perguntas as quais posteriormente realiza-se uma somatória para análise do perfil 

predominante. Em uma avaliação dos questionários, percebe-se que a maioria exige um 

nível cognitivo que não se aplicaria ao Ensino Fundamental.   

Dessa forma, optou-se na utilização do modelo RayId, criado por Denny Johnson 

(1992), onde os perfis foram estudados e tabulados e cada um desses perfis apresenta 

habilidades diferentes, com estilos de aprendizagem determinados, onde a iridologia pode 

contribuir com o processo de ensino, pois, por meio da mesma, é possível visualizar o 

indivíduo em sua totalidade, apontando os perfis a respeito dos Estilos de Aprendizagem 

que cada sujeito possui. Neste método os dados são coletados a partir de fotografias tiradas 

da Iris com iridoscópio e máquina fotográfica de alta resolução. Conforme apontado a seguir: 

Tabela 01 – Perfis de Aprendizagem 

Tipo mental Joia:  destacam-se no ensino, na liderança, são inte-
lectuais focados, grandes pensadores do mundo líderes, oradores, 
reflexivos, racionais, perceptivos, curiosos e intelectuais. 

 
Apesar da capacidade que possuem de expressar-se verbalmente, são lentos nos gestos e movimentos. Isso 
deve-se ao perfil joia a semelhança de um diamante bruto e forma-se lentamente, formando-se camada por 
camada.  Modo de Aprendizagem: Visualmente e com associações emocionais. Detecta-se o Tipo mental 
Joia, onde se percebe que os sinais são apresentados como psoras: pontos ou manchas, pigmentos na Iris. 

Tipo Sinestésico Flor, destacam-se com artistas, inventores, ato-
res, são sensíveis, centrados no coração, comunicadores visuais, 
acrescentam sentimentos e excitabilidade para o mundo. 

 
São românticos, mas quando a energia desequilibra reage com raiva e depressão. Modo de Aprendizagem: 
Auditivamente e analítico. Detectam-se através das lacunas, aberturas arredondadas a semelhança de péta-
las dentro de toda Iris. 
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Tipo Emocional Extremista Agitador, apresentam personalidade 
agitadora, são inovadores, dinâmicos e motivadores, querem mu-
dar o mundo. 

 
São singulares devotos, zelosos, leais são originais e criativos, bem como abusivos e autodestrutivos, ligados 
ao movimento e a mudança de vida, são extremos “oito ou oitenta” Quando as energias estão em equilíbrio 
podem ser encarados como o protótipo do homem do futuro, inteligente, fraterno e humanista. Modo de 
Aprendizagem: através do movimento, a experiência e a intuição e toque. Apresenta-se com pigmentos e 
aberturas em toda Iris. Com variações de cores. 

Tipo Emocional Corrente apresentam força vinculada que seguram 

o mundo juntos, pessoas altamente intuitivas operam como antena 

viva que capta energia, funcionando como receptores e ao mesmo 

tempo condutores de energia, intermediando tudo o ocorre no 

universo. 
 

Possuem características do Joia e do Flor, apresentando uma sensibilidade física, mental e intuitiva que os 
torna aptos para profissões ligadas a cura. Modo de Aprendizagem: Por imitação e experiência movimento. 
Apresenta estrutura de fibras uniforme com sutis variações de cor. 

Fonte: Guia de modelo Rayd 
 

Tabela 02 – Subperfis 
 
Corrente Gema/Jóia – A estrutura sinestésica com pequenos ou 

poucos pigmentos aumenta a sua tendência mental. Sensíveis e 

alertas, estes pensadores claros conduzem o caminho para o 

equilíbrio e a estabilidade. Mostrando preocupação genuína com 

as palavras cuidadosas e a linguagem corporal controlada, eles 

estendem sua presença dando a tudo um sentido de segurança. 

Aprender a permitir facilita a frustração de carregar pesos mentais 

de outros. Tem conflito entre razão e intuição.  

Corrente Flor – Tipo sinestésico com poucas aberturas curvas ou 

fibras onduladas tem aumentado os traços emocionais da 

personalidade corrente. Fisicamente vitais compassivos e 

sensíveis, eles circulam com muita facilidade trazendo conforme 

ou estimulo. Expressam-se cum uma calma suave. Podem tocar 

outros profundamente com sua presença. Aprender o 

desprendimento alivia a confusão ou autodúvida na empatia 

extrema com outros. È movido pela intuição e pela emoção. 
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Agitador Gema/Jóia – Uma estrutura do tipo extremista com 

predominância de pigmentos acentua suas características 

mentais. Tenazes, individualistas, autoconfiantes e com grande 

força de vontade, estes comunicadores sinérgicos são líderes do 

pensamento progressivo ou da ação dirigida. Delegar 

responsabilidades, e ficar com “pé no chão” enquanto rendem-se 

a sua orientação interna auxilia na realização da meta que 

anseiam. São pessoas muito racionais, sobretudo se usam o 

hemisfério cerebral esquerdo. 
 

Agitador Flor – Um tipo de estrutura extremista com 

predominância de aberturas arredondadas tem ampliadas suas 

tendências emocionais. Com imaginações grandiosas, “insights”, 

radicais energia sem fim, eles conduzem a marcha do progresso 

ou da consciência. Comunicadores, dinâmicos expressivos e 

carismáticos eles inspiram grupos com fervor visionário. Existir no 

coração da paixão enquanto mantem o equilíbrio é o seu dilema 

máximo e a maior recompensa. Tem conflito entre emoção e razão. 
 

Fonte: Douglas Thompsom 

 
 Para coleta de dados, foram tiradas fotografias da íris dos olhos da aluna, (cujo nome 

e a instituição serão preservados por solicitação da família), onde a mesma apresentava 

muita dificuldade na matemática. Não conseguia aprender. Suas notas estavam sempre 

abaixo do esperado.  Posteriormente foi apontado o perfil predominante. Cujo perfil era o 

Jóia. Onde se destaca, conforme o modelo adotado por Johnson (1992), como visual, com 

características intelectuais e racionais.    

 Foram organizados junto a aluna e os responsáveis, modos para que a mesma 

pudesse estudar conforme seu perfil de aprendizagem. Com predominância visual. Onde 

memoriza melhor utilizando diagramas, gráficos, imagens, cartazes, ilustrações, 

fichamentos, etc.  Onde a mesma pudesse se organizar de acordo com o perfil de 

aprendizagem predominante e assim superar a dificuldade na disciplina de matemática. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Durante o andamento das orientações que aconteciam com um iridólogo e um 

psicopedagogo. Podemos perceber segundo a família, que a menina vinha apresentando 
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um melhor desempenho na disciplina com um pouco mais de motivação, diante das aulas 

e das atividades propostas. 

 Porem a maior superação aconteceu quando após participar da primeira fase da 

Olimpíada Brasileira de Matemática (2017), das escolas públicas, a menina apresentou a 

segundo melhor nota da escola. 

 A família ficou muito contente. Esse resultado além de mostrar o desenvolvimento 

da menina, também agregou autoestima e um novo olhar diante da disciplina de matemática 

que outrora era um problema para toda família. Não podemos exemplificar esse resultado, 

pois com o nome da escola estaríamos expondo a aluna. 

  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo propôs por meio da detecção dos Estilos de Aprendizagem um novo 

olhar no contexto educacional. Uma nova proposta de vem ao encontro das necessidades 

reais dos discentes, das suas especificidades no momento de aprender.   Vem apontar que 

muitas vezes a evasão escolar acontece não por culpa apenas do aluno. Mas por uma série 

de fatores alheios a sua vontade. 

 Este estudo aponta novas maneiras de construir metodologias de ensino mais 

condizentes e mais significativas diante das necessidades reais enfrentadas em sala de 

aula. Principalmente no ensino de matemática que se constitui uma das disciplinas em que 

os alunos apresentam mais dificuldades. 

Para cada perfil, uma metodologia diferenciada poderá ser aplicada. Isso não 

modificará todo o trabalho do docente, mais apenas seguirá uma nova metodologia que 

direcione o trabalho de forma heterogênea. Observando que as salas de aula se constituem 

de diferentes saberes e diferentes habilidades com especificidades diferenciadas 

compondo o cenário: os Visuais, os Auditivos e os cinestésicos. Cada um com habilidades 

diferenciadas e maneiras diferenciadas de adquirir conhecimento.     
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Resumo: Observamos alguns desafios acerca do processo de ensino e aprendizagem de ciências, mais 
especificamente de química e a matemática que nela se aplica. Acredita-se, que o ensino disciplinar, baseado 
na memorização, sem contextualização do tema com o cotidiano represente como-a metodologia de ensino 
utilizada na maioria da sala de aula, possa ser uma das barreiras de uma boa aprendizagem. Levando-se em 
consideração que tanto a matemática quanto a química são disciplinas vistas, pelos alunos, como sendo de 
difícil. Talvez pelo fato destas disciplinas envolverem abstrações, pensamento dedutivo, conhecimentos 
específicos entre outros processos cognitivos. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é realizar 
aproximações entre o ensino de matemática e química. Assim propõe-se atividades práticas que envolvam 
conteúdo das duas disciplinas no Ensino Médio. Priorizando-se um ensino contextualizado, buscando que o 
conteúdo de logaritmo tenha sentido, fazendo-se que os estudantes percebam a necessidade e importância 
de saber determinado conteúdo, e, consequentemente, promovendo o conhecimento efetivo dos temas 
abordados, de forma interdisciplinar. Assim, nesta primeira abordagem apresenta-se o conteúdo de 
logaritmos aplicado ao potencial hidrogeniônico (pH), de forma interrelacionada. Esta atividade foi realizada 
em sala de aula, na disciplina de Metodologia do Ensino da Matemática na Educação Básica II. A proposta 
consistia em adotar algumas tendências de educação matemática estudadas, tais como:  problematização, 
etnomatemática, modelagem matemática, análise de erro, no ensino de um conteúdo matemático do Ensino 
Médio. Concluímos que a contextualização e a abordagem interdisciplinar trazer um significado efetivo ao 
tema abordado e consequentemente construção o conhecimento pelo aluno. 
 
Palavras-Chave: Educação de Matemática. Ensino de Química. Interdisciplinaridade. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Verifica-se, que processo de ensino e aprendizagem de ciências vem 

enfrentando alguns desafios, dentre eles a desvinculação dos temas abordados na escola, 

com a realidade, as dinâmicas utilizadas em sala de aula e o enfoque disciplinar, pouco 

favorecem a aproximação e aplicação do dos conteúdos ensinados e o cotidiano do 

educando. Este enfoque disciplinar pode prejudicar, em larga escala, o processo de ensino 

e aprendizagem de ciências (ARAÚJO-JORGE, 2011). 

Muitas das dificuldades dos alunos, na aprendizagem da disciplina de 

matemática, se encontram no fato deles apresentarem carência de um raciocínio dedutivo 

lógico, que prejudicam as abstrações de conceitos necessários a uma aprendizagem. De 

modo geral, podem ser confundidas com a memorização. São raros, os professores e  
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alunos que compreendem esta diferença e contentam-se em decorar fórmulas e conceitos, 

criando suas próprias conexões (VASCONCELOS, 2015). 

Igualmente ocorre com outras das áreas das ciências exatas e da terra, como a 

disciplina de química. Existem diversos fatores que dificultam o processo de ensino e 

aprendizagem de química, os alunos consideram que a matéria aborda conteúdos 

complexos, pois estes envolvem cálculos matemáticos e equações, símbolos e 

conhecimentos específicos (ROCHA, VASCONCELOS, 2016). 

Para Marin et al (2005, p. 94), “a matemática do dia a dia pode ser um ponto de 

partida muito útil para a elaboração dos conceitos, princípios e procedimentos 

matemáticos”. De posse deste pensamento iniciou-se a reunião de ideias para a criação de 

uma atividade que pudesse ser realizada em aula e atingisse os objetivos propostos. 

A possibilidade de desenvolver nos jovens e adultos atitudes de perseverança 

em busca de resultados e possíveis soluções, bem como a capacidade de comunicar-se 

matematicamente e de utilizar processos de pensamento abstrato (BRASIL, 2002, p. 64). 

Com a base no texto de Referenciais Curriculares do Estado do Maranhão 

(2006), 

é necessário que o professor adote uma prática de ensino que aproxime o aluno 
dos conhecimentos da Matemática, com o uso de metodologias práticas, vivas, 
laboratoriais, que trabalhe casos concretos. O ensino da Matemática deve ser, 
portanto, interdisciplinar, contextualizado e deve estar ligado ao desenvolvimento 
de habilidades previstas para a produção desse conhecimento (CEM, 2006, p. 145). 

 

Desta forma, busca-se realizar aproximações entre o ensino de matemática e 

química. Propondo atividades práticas que envolvam conteúdos das duas disciplinas em 

turmas do Ensino Médio, desta forma, propõe-se uma abordagem contextualizada, fazendo 

com que os conteúdos tenham maior significado aos estudantes, promovendo a construção 

de um saber efetivo dos temas abordados, de forma interdisciplinar. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A partir do conhecimento teórico referente às tendências para o ensino da 

educação matemática, adquirido no decorrer das aulas da disciplina de Metodologia do 

Ensino da Matemática na Educação Básica, do curso de Licenciatura em Matemática do 

IFC - Campus Avançado Sombrio. 

. Considerando-se que o objetivo geral é promover a contextualização cotidiana 

de um conteúdo, de forma interdisciplinar. Escolheu-se o conteúdo de Equações 

Logarítmicas, para ser ensinado utilizando-se algumas tendências como: Modelagem 
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Matemática, Etnomatemática, Problematização, e para desenvolver esta proposta de 

trabalho. 

Teve-se como público alvo, a turma aula da disciplina de metodologia de 

educação básica do campus, a proposta busca trabalhar de forma atrativa para que os 

alunos, se mantenham atentos a aula. E para isto, elaborou-se a atividade 

contextualizando-a com um tema de interesse dos alunos. Optou-se por trabalhar as 

Equações Logarítmicas ao calcular-se o Potencial Hidrogeniônico (pH), de determinadas 

substâncias. Iniciou-se então a pesquisa sobre o tema pH, para elaborar a proposta 

interdisciplinar. A etapa posterior consistiu-se num roteiro para a aula. No roteiro utilizou 

tendências de educação ensino de matemática. 

A primeira etapa da aula, e aplicou-se a tendência da tecnologia em sala de aula, 

apresentando-se, um vídeo do Professor Dr. Lair Ribeiro, disponível no YouTube, para 

contextualização do tema. Neste vídeo, o professor aponta alguns dos malefícios dos 

refrigerantes à base de cola, que possuem como uma de suas propriedades químicas a 

elevada acidez. Quando ingeridas por humanos, essas bebidas alteram o pH do sangue, 

tornando-o menos alcalino, ou seja, mais ácido. Para reequilibrar esta redução de pH, 

sugerindo então que, a pessoa que ingere 1 copo de 200 ml de refrigerante deve consumir 

32 copos de 200 ml de água. 

A partir da apresentação deste vídeo, foi realizada a discussão e reflexão acerca 

do tema que envolve o consumo de refrigerantes, a promoção da consciência para 

mudança de hábitos alimentares, além do impacto do consumo excessivo deste produto na 

saúde da população (suscitando a discussão de temas transversais, como reeducação 

alimentar, que hoje são obrigatórios de serem trabalhados na escolas). Para visualizar 

alguns dos temas abordados no vídeo e discutidos, foi realizado um experimento prático 

conforme apresentado na Figura 1, no qual os alunos, com o auxílio de fita teste, mediram 

o pH de três substâncias: água potável, água sanitária e refrigerante de cola. Assim os 

alunos tiveram contato com outra tendência, o material manipulativo, e observou-se como 

a motivação fez diferença na hora que abordou-se o cálculo do pH. 

Após este experimento foram discutidos os valores de pH em cada uma das 

substâncias. Em seguida, foram construídas as interconecções entre o conteúdo de 

matemática e o conteúdo de química, os logaritmos e o pH, respectivamente. Para isso, 

prosseguiu-se com a apresentação da fórmula do pH, apontando-se mais uma tendência a 

modelagem matemática, ou seja, ao realizar-se o cálculo  do pH das substâncias, 

necessita-se de uma fórmula, 
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Figura 1 – Experimento em andamento. 

 
Fonte: produzida pelos autores. 

 

Em seguida apresentou-se uma problematização, considerando que a tendência 

de resolução de problemas favorece o aprendizado, pois exige aplicação do conteúdo 

contextualizado, objetivando resolver determinada situação problema, que neste caso 

específico foi a dedução da formula de cálculo de pH. 

pH= -log 10 * [H+] 

 

Exemplo: 

Qual o pH de uma solução cuja concentração hidrogeniônica ([H+] é 10-8 ? 

 

Outro exemplo: 

Calcular o pH de um meio cuja concentração hidrogeniônica é 0,01 mol/L. 

 

Realizou-se um breve resgate de como e quando surgiram os logaritmos 

(apresentando-se outra tendência, a história da matemática, mostrando aos alunos, a 
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necessidade do homem na época, como viviam e a relação com a sociedade atual), a 

importância dos recursos e criações do homem, e a valorização da história da matemática. 

A invenção dos logaritmos ocorreu no início do século XVII e é creditada ao 

escocês John Napier e ao suíço Jobst Burgi. Inicialmente seu objetivo era simplificar os 

cálculos numéricos, principalmente em problemas ligados à astronomia e à navegação. Foi 

o matemático inglês Henry Briggs (1561-1631) quem propôs, inicialmente, a utilização do 

sistema de logaritmos decimais. Afinal, o nosso sistema de numeração utiliza justamente a 

base 10 (LIMA, 2013, p. 1). 

Atualmente, são inúmeras as aplicações tecnológicas dos logaritmos. Eles são 

úteis, por exemplo, na resolução de problemas que envolvem desintegração radioativa, o 

crescimento de uma população de animais ou bactérias, etc. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 pH e sua Importância 

 

Para o nosso corpo é muito importante que os líquidos que ingerimos sejam 

alcalinos e ricos em minerais. O nosso organismo, quando gera energia, consome elétrons, 

gerando um resíduo ácido, excesso de prótons H+, o qual precisa ser eliminado. 

O símbolo pH representa o Potencial Hidrogeniônico, ou seja, a quantidade de 

prótons H+ livres em uma solução aquosa, que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade 

da solução. Quando o valor de pH é 7, considera-se a solução como neutra. Um valor de 

pH menor do que 7 significa que a solução tem caráter ácido e quanto menor o valor de pH, 

mais ácida é a solução aquosa. Valores de pH entre 7 e 14 indicam soluções alcalinas 

(USBERCO; SALVADOR, 2001). 

Conforme Ciscato, Pereira e Chemello (2015) o pH é medido em escala 

logarítmica, o que significa que com a diminuição de 1 ponto na escala de pH, a solução 

torna-se 10 vezes mais ácida. Usando a água como parâmetro, podemos entender melhor 

a escala de pH, que costuma ser usada entre os valores de 0 a 14, em temperatura de 25 

ºC, conforme demonstra-se na Figura 2. 
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Figura 2– Escala de pH. 

 

Fonte: CISCATO, C. A.; PEREIRA, L. F.; CHEMELLO, E. 2015, p. 287 

 

Para medir o valor de pH de uma solução pode-se utilizar fitas de papel indicador 

(Figura 3), quando não há a necessidade de uma valor com alta precisão ou com aparelhos 

medidores de pH, os pHmetros (Figura 4), que indicam valores rigorosos. 

 

Figura 3 – Fitas de papel indicador de pH. 

 

Fonte: InfoEscola. 

 

Figura 4 – pHmetro. 

 

Fonte: SPLabor. 

A equação que determina o pH de uma solução é a seguinte: pH = -log [H+], onde 

[H+] é a concentração de íons H+ na solução. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho propôs uma atividade interdisciplinar, com uma matemática 

aplicada na química, onde aplica-se as equações logarítmicas, no cálculo do pH, sendo 

assim, a discutia-se o papel e as possibilidades da aplicação das atividades experimentais 

no ensino de matemática e química. Para isto fez-se uso de várias tendências de educação 

matemática, que acredita-se contribuirá para o ensino e aprendizagem de conteúdo de 

equações logarítmicas, bem como do pH das substâncias, verificando sua importância. 

Sabe-se que a ação didática deve partir do pluralismo das metodologias, do professor-

pesquisador em sua prática pedagógica dotado de curiosidade e de disposição para 

melhorar a educação no nosso país. Além disso, o mundo em constante mudança 

tecnológica demanda do professor a constante atualização. 

As atividades experimentais dialogadas, empregadas aqui neste estudo, 

contribuíram para aquisição de significações científicas a respeito dos temas abordados. 

Percebeu-se que a matemática está presente no nosso cotidiano, assim como a química. 

Essas disciplinas nos ajudam a demonstrar e compreender o que e como ocorrem os 

fenômenos produzidos pela natureza. Portanto, cabe ao professor fazer esse elo entre o 

que acontece no ambiente do aluno e os conteúdos trabalhados em sala de aula. Junto a 

isso, é possível promover o pensamento crítico do aluno, para que ele possa estar 

preparado para ser um cidadão consciente, através do ensino/aprendizagem 

contextualizado e multidisciplinar. 

A partir das atividades práticas apresentadas, podemos observar que esses dois 

fatos ocorreram de forma bem definida. O professor apresentou uma equação logarítmica, 

que até então parecia muito distante do cotidiano do aluno, porém, quando demonstramos 

o vínculo com o conteúdo de outra disciplina, o aluno realiza a conexão entre os saberes, 

percebendo sua presença em muitas situações do seu cotidiano. 

Concluímos que a abordagem interdisciplinar, com a apresentação de temas 

contextualizados podem facilitar para a construção do conhecimento pelo aluno. 
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Resumo: O tema globalização é sempre bastante discutido e por vezes trabalhado de maneira 
interdisciplinar. Mas o que se vê nas escolas é quase sempre mais do mesmo, onde o assunto é abordado 
basicamente por leituras massivas de livros didáticos ou então por aulas expositivas e dialogadas batidas e 
cansativas. O projeto “Globalização em Curtas” visa estabelecer um dos grandes desafios para educação 
no século XXI, o “Aprender a fazer”, um dos quatro pilares para uma educação inclusiva e realmente 
produtiva, defendida por teóricos respeitados como Rubem Alves, por exemplo. Por fim, este projeto foi 
desenvolvido na disciplina de Geografia, tendo como público alvo os terceiros anos do ensino médio da 
Escola de Educação Básica Engenheiro Sebastião Toledo dos Santos, localizada em Criciúma. Além de 
produzirem curtas sobre o tema os alunos também desenvolveram habilidades diferenciadas, pois ao fim 
tiveram que postar seus vídeos no youtube, compartilhando com o professor sua produção através do envio 
do link por e-mail, juntamente com um plano de ação previamente arquitetado. 
 
Palavras-Chave: Globalização, curta-metragem, aprender a fazer.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O tema globalização é bastante amplo, e alguns estudos da Geografia apontam 

que este processo é irreversível, pois há uma necessidade crescente por novas 

tecnologias e o capitalismo atinge seu auge através deste mecanismo quase selvagem de 

economia. 

O Geógrafo Milton Santos, na sua obra do ano 2000 denominada “Por uma 

outra globalização: Do pensamento único à consciência universal”, nos traz um panorama 

pouco otimista quanto à globalização em países subdesenvolvidos como o Brasil. O papel 

das multinacionais e todo o contexto do advento das novas tecnologias cibernéticas 

podem ser um tanto quanto inclusivas como também exclusivas, com acesso ou de uso 

comum a poucos e privilegiados habitantes. 

 
Com a internet, entramos compulsoriamente na era da digitalização da vida e da 
máxima eficácia comunicacional, bem como entramos num século onde se 
enterram os sonhos de grandes utopias juntamente com seus escombros 
amalgamados e endurecidos pelos delírios de uma razão cega e totalitária 
(GALENO, 2003, p. 99). 
 

Diante de uma temática tão complexa, esta experiência de ensino visa trazer 

um novo olhar sobre possibilidades metodológicas para a Globalização, que por vezes 

acaba sendo deixada de lado ou trabalhada por professores como um conteúdo pouco 

complexo e resoluto por meio de básicas e leituras.  
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2 METODOLOGIA 

 

Os procedimentos metodológicos deste projeto estão inicialmente alicerçados 

em uma pesquisa bibliográfica, visando trazer ao corpo discente informações relevantes 

ao projeto, bem como o conceito de curta-metragem. 

Para execução, será necessário a cada um dos grupos acumularem dados 

quantitativos e qualitativos sobre o tema, com isso a pesquisa sobre a temática 

globalização é de suma importância, por vezes também ganhando traços de uma 

pesquisa-ação.  

De acordo com Severino (2007, p.120) esta pesquisa tem por finalidade 

conhecer como determinadas variáveis ocorrem em determinada situação com o 

propósito de alterar, intervir sobre os resultados encontrados. Para isso, realiza-se “um 

diagnóstico e a análise de uma determinada situação, a pesquisa-ação propõe ao 

conjunto de sujeitos envolvidos mudanças que levam a um aprimoramento das práticas 

analisadas”.  

Além disso, Severino (2007, p.123) pontua que a pesquisa-ação possui as 

seguintes características: inserção do pesquisador no meio pesquisado, participação 

efetiva da população pesquisada na pesquisa, transformação da realidade, busca do 

sentido e das representações, nova concepção de sujeito e de grupo, autonomia e 

práticas de liberdade, princípios étnicos, os resultados devem ser socializados. 

O projeto “Globalização em curtas” foi idealizado visando o cumprimento 

parcial de atividades da disciplina de Geografia no segundo bimestre de 2017. Foi 

executado em cinco turmas de terceiro ano do ensino médio da Escola de Educação 

Básica Engenheiro Sebastião Toledo dos Santos, localizada em Criciúma.    

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O trabalho proposto envolveu algumas etapas, e teve um recorte temporal para 

a sua realização de um mês, neste tempo os alunos dividiram sua classe em pelo menos 

5 equipes, para que assim houvesse o privilégio de elencar e direcionar funções para 

cada um dos membros da equipe. 

O “Aprender a fazer” realmente pode ser considerado um dos grandes desafios 

para as escolas, professores e alunos. O projeto envolvendo a criação dos curtas 

relacionando a globalização deu extrema liberdade aos alunos para que criassem ao seu 

modo, uma ótica ante o processo de globalização. 
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As instruções e diretrizes inicias do trabalho foram mostradas e explicadas em 

sala de aula, e posteriormente postas no portal “WebGeo”, cujo professor da disciplina 

envia e posta conteúdos da disciplina de Geografia. 

Ficou claro também que os alunos efetivaram suas pesquisas sobre curtas e 

modelos de filmes, pois uma enxurrada de variações foi socializada, deixando claro 

também que não um caminho reto para a aprendizagem. Todas as equipes das mais 

diferentes classes entregaram seus trabalhos na data prevista e obtiveram bom 

aproveitamento. 

As instruções e diretrizes programadas foram as seguintes: 

 

Figura 01 – Instruções gerais. 

 

Fonte: Do autor 

 

Figura 02 – Critérios de avaliação e avaliativos 

 

Fonte: Do autor 
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Figura 03 – Um dos curtas produzidos pela turma 302. 

 

Fonte: Do autor, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1XQRg6QuG3I 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto globalização em curtas foi conduzido pela primeira vez, e obteve 

êxito em sua aplicação, contudo melhorias deverão ser executadas para uma 

dinamização ainda melhor, talvez trabalhando de maneira interdisciplinar com disciplinas 

correlatas, como História, filosofia e Sociologia.  

O “Aprender a fazer” ganhou destaque, as mediações e intervenções do 

professor foram somente pontuais, deixando a problematização relacionada ao fato de 

terem que produzir um curta-metragem a cargo dos alunos. Ficou evidente a necessidade 

do trabalho coletivo, pressuposto necessário para a formação de cidadãos críticos ou de 

formação integral.  

Por fim, cabe uma análise do autor do projeto, enfatizando que esta primeira 

experiência serviu de aprendizagem para próximas, e que estudos, avaliações e até 

mesmo materiais e métodos podem ser modificados, o que mostra que deve ser 

estabelecida uma profunda reflexão coletiva realizada entre docentes e discentes, unidos 

buscando a efetivação da aprendizagem.  
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Resumo: Para ter realmente adquirido a operação de contagem, a criança deve ter adquirido os 

5 princípios da contagem descritos por Gelman e Gallistel (1978): correspondência um para um (cada objeto 
deve ser contado uma única vez), ordem estável (os números devem ser recitados em uma ordem definida), 
cardinalidade (o último número pronunciado é o total de objetos contados), abstração (qualquer conjunto pode 
ser contado utilizando-se os mesmos princípios) e irrelevância da ordem (a ordem em que os objetos são 
contados não altera o resultado da contagem). O objetivo desta pesquisa exploratória consiste em caracterizar 
o ato de contar dos alunos de uma turma do 3º ano do Ensino Básico em escola pública da rede municipal de 
Sombrio-SC bem como a percepção das dificuldades de contagem detectadas. Foi usado o procedimento de 
avaliação eficaz através do instrumento Conta-me como Contas, que é baseado nos 5 princípios de Gelman 
e Gallistel (1978).Verificou-se que a maioria das crianças (75%) possui o princípio da correspondência um 
para um, usando uma estratégia de contar (verbal 63%, 33% contaram com os dedos e 4% contaram os 
instrumentos conforme eram colocadas sob a mesa) logo na primeira tentativa, todas as crianças foram bem-
sucedidas quanto ao princípio da ordem estável, 8,4 % não adquiriram o princípio da cardinalidade, 21% não 
compreendeu o princípio da irrelevância da ordem, e 29,2% não possuem o princípio da abstração. É 
importante que os professores percebam a necessidade de intervenção na prática pedagógica, criar 
ferramentas de contagem para a resolução de problemas reais em sala de aula.  
 

Palavras-Chave: Operação de Contagem, Princípios e Estratégias de Contagem, Percepção. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os estudos teóricos da construção da escrita tem sido uma preocupação das 

escolas brasileiras, porém, percebemos que os estudos de como a criança realiza a 

construção numérica tem sido menos enfatizada. Entretanto, percebe-se que as 

dificuldades de Matemática têm sido frequentes, e aparecem já nas séries iniciais e podem 

comprometer futuramente o desempenho dos alunos. Uma das noções fundamentais da 

Matemática, a ideia de número, foi construída e aperfeiçoada ao longo de muitos séculos. 

Surgiu da necessidade humana de conhecer o mundo e nele sobreviver. Foi dessa 

necessidade e utilizando objetos para a contagem que a humanidade começou a construir 

o conceito de número (NOGUEIRA, 2011, p. 110).  

Sabe-se que as crianças vivenciam o número antes de chegar à escola, sem a 

preocupação de quantificação, nas brincadeiras, nas cantigas de roda, enfim, por meio do 

convívio familiar e social. Esse constructo é fundamental ser estudado, pois facilitará o 

raciocínio lógico-matemático dos alunos. As crianças nascem com capacidades 

matemáticas inatas e, desde muito cedo, são capazes de se envolver em aprendizagens e 

atividades que implicam o raciocínio matemático (SAMARA; CLEMENTS, 2009). No 

entanto, para as crianças, a aquisição destas competências é um processo longo e, muitas 

ISSN 2526-4044      p. 429

mailto:4UFSC/RExLab/juarez.b.silva@ieee.org


6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  

 

vezes, difícil. Para a maioria das crianças estende-se por um período de cerca de 6 anos, 

dos 2 aos 8 anos de idade (GEARY, 1994).  

Mas afinal o que é o ato de contar? O ato de contar “implica mais do que saber 

recitar” os números. Recitar envolve saber dizer os números na sequência correta, mas não 

indica, necessariamente, que a cada número esteja a ser associada uma quantidade 

(MANFRA; DINEHART; SEMBIANTE, 2014). O aluno precisa ser auxiliado desde cedo a 

ter uma maior familiaridade com os números e a adquirir uma habilidade para compreender 

termos matemáticos. Essa maior familiaridade e habilidade permitem o uso da Matemática 

como um meio para a comunicação, assim como também para o entendimento de uma 

simples notícia em um jornal (COMIN; CARMO, 2010, p.3). Apesar de as crianças do pré-

escolar realizar associações do número   a um objeto, estão, no geral, menos certas sobre 

a cardinalidade (MULDOON; LEWIS; BERRIDGE, 2007).  

O estudo de Gelman e Gallistel (1978), enquadra-se nos “princípios inatos que 

guiam o desenvolvimento da capacidade de contagem e os conhecimentos das crianças 

neste domínio” e tem uma grande influência na investigação existente sobre a contagem 

das crianças (Geary, 1994). Estes autores consideram que, “para ter realmente adquirido a 

operação de contagem, a criança deve ter adquirido os seguintes princípios: correspondên-

cia um para um, estabilidade da ordem dos números, cardinalidade, abstração e irrelevân-

cia da ordem”. 

Com base nos princípios de contagem baseado nos estudos de Gelman e Gal-

listel (1978) e o domínio de procedimentos e das estratégias que as crianças usam para 

resolver problemas (GEARY, 1994), O objetivo desta pesquisa exploratória consiste em ca-

racterizar o ato de contar dos alunos de uma turma do 3º ano do Ensino Básico em escola 

pública da rede municipal de Sombrio-SC bem como a percepção das dificuldades de con-

tagem detectadas. 

Após esta seção introdutória, esta pesquisa segue estruturada pela metodologia, 

onde é caraterizada a pesquisa, bem como os instrumentos e procedimentos. Em seguida, 

serão apresentados os resultados obtidos e a discussão dos mesmos. Por último, as con-

siderações finais seguidas dos agradecimentos e as referênciais utilizadas. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa é do tipo exploratória, que pretende obter resultados ao nível da 

diferenciação do ato de contar dos alunos em sala de aula e o domínio de procedimentos 

e estratégias que as crianças utilizam para contar. Portanto, esta pesquisa baseou-se nos 
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cinco princípios propostos por Gelman e Gallistel (1978) que as crianças precisam adquirir 

para poderem aprender a contar ou dominarem as habilidades da contagem: o primeiro 

princípio é a correspondência um a um (um para um), cada objeto deve ser contado uma 

única vez; o segundo é o princípio da ordem estável, os números devem ser recitados em 

uma ordem fixa e estável (ex.: 1,2,3...); o terceiro é o princípio da cardinalidade,  o último 

número pronunciado denota a quantidade de objetos contados; o quarto é o princípio da 

abstração, qualquer conjunto pode ser contado utilizando-se os mesmos princípios; o quinto 

é o princípio da irrelevância da ordem, a ordem em que os objetos são contados não altera 

o resultado da contagem. Os três primeiros princípios definem o procedimento de contagem, 

o quarto determina o tipo de conjunto em que a contagem pode incidir e o quinto permite 

distinguir a contagem da simples etiquetagem (NOGUEIRA, 2011, p. 113). 

Foram sujeitos desta pesquisa 24 alunos (de 7 a 8 anos de idade) do 3º ano do 

Ensino Fundamental em uma escola da Rede Pública de Educação de Sombrio, SC. 

O instrumento de avaliação usado (por parte da professora titular da turma) foi o 

Conta-me como Contas, que se baseia nos cinco princípios de Gelman e Gallistel (1978).  

A natureza da pesquisa exigiu que as observações individuais do ato de contar 

fossem filmadas, o que foi feito tendo em consideração todas as regras de confidencialidade 

e sigilo. A observação do ato de contar inicia com uma simples conversa, para que o aluno 

fique mais à vontade. Seguidamente, o aluno é convidado a contar em voz alta o número 

de fichas que está em cima da mesa, arrumadas em fileira. Quando termina, o observador 

muda a disposição das fichas que estão por cima da mesa em forma de círculo, e é pedido 

ao aluno para contar novamente o número de fichas (princípio da irrelevância da ordem). 

Depois de concluir com as ambas as formas de contar as fichas, pergunta-se que forma 

achou mais fácil contar. Em seguida, é-lhe pedido que tire um número de miniaturas de 

dinossauros de dentro de uma caixa para cima da mesa e pergunta-se o que tem mais em 

cima da mesa (fichas ou miniaturas de dinossauros?). Depois de fazer a estimativa é pedido 

ao aluno para contar em voz alta quantas fichas e miniaturas de dinossauros estão 

realmente em cima da mesa (princípio da correspondência um a um e da ordem estável). 

Quando termina é-lhe perguntado quantas fichas/total de objetos que estão em cima da 

mesa e se está certa da sua resposta. Quando o aluno está seguro do número de objetos 

(fichas e miniaturas de dinossauros) que está em cima da mesa, é-lhe pedido para justificar 

a sua resposta. Depois retiram-se algumas fichas e pergunta-se quantas ficam, e 

novamente é-lhe pedido para justificar a sua resposta (princípio da cardinalidade).  

No final, foi feita a tabulação dos dados no ato da contagem dos alunos, a 

autopercepção dos mesmos e o seu desempenho no instrumento de avaliação. Após a 
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recolha dos dados, procedeu-se ao seu tratamento através dos procedimentos de análise 

estatística, recorrendo ao Microsoft Office Excel.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As atividades ligadas aos princípios da contagem consistiram em convidar cada 

aluno da turma separadamente para realizar a contagem de diferentes grupos de objetos 

que estavam dentro de uma caixa (fichas, dinossauros, balões, carrinhos e cartas com 

conjunto de figuras homogéneas), bem como identificar domínio de procedimentos 

juntamente com as estratégias de contagem usadas. Em relação às estratégias usadas, 

observou-se que 63% das crianças usaram estratégias verbais: contaram baixinho, 

movendo os lábios, recitando em voz alta o número final; 33% usaram os dedos e 4% 

contaram as fichas conforme eram colocadas sob a mesa, conforme a Figura 01. Após o 

primeiro experimento, questionou-se à cada criança se dentre as 8 fichas colocadas 

anteriormente, 3 fossem retiradas, quantas ficariam. Verificou-se que 96% das crianças 

acertaram e apenas 4% não obtiveram êxito no acerto. 

Figura 01 – Como as crianças contaram? 

 

Fonte: Autores 

 

Primeiramente as fichas foram colocadas em forma de fileira. Depois do primeiro 

experimento, as fichas foram colocadas de forma transversal e de círculo. Logo, solicitou-

se que a criança respondesse quantas fichas havia. Verificou-se que 63% das crianças 

acertaram o número de fichas sem precisar contá-las novamente, 4% das crianças fizeram 

pequenos grupos para poder contar e 33% contaram as fichas um a um, como mostra a 

Figura 02. Observou-se que a maioria conseguiu memorizar o número, confiando na con-

tagem anterior. 

Figura 02 – Resultado obtido na contagem das fichas 

 
Fonte: Autores 
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Posteriormente, buscou-se constatar qual a forma mais fácil de contar para a 

criança, realizando mudanças no arranjo espacial e colocar as fichas organizadas de outras 

formas, perguntou-se às crianças qual a melhor forma de contar e obteve-se as seguintes 

respostas: 41% afirmaram que era melhor contar em fileiras, 13% preferiram de forma trans-

versal, 25% em círculo e 21% alegaram que não importava a forma, conforme a Figura 03. 

Figura 03 – Forma de contagem escolhida pelas crianças 

 

Fonte: Autores 

 

Usando outros objetos – as bicicletas (nove), todas as crianças mostraram cor-

retamente e afirmaram haver mais bicicletas. Ao serem interrogadas sobre quantas bicicle-

tas havia a mais do que carrinhos, 29% de crianças contaram novamente e responderam 

que havia 9 bicicletas, não percebendo a adição como acréscimo; 71% das crianças res-

ponderam que havia 2 bicicletas a mais (conforme a Figura 04), evidenciando, dessa forma, 

a compreensão de que “contagem é uma boa estratégia para comparar conjuntos ” (NUNES 

e BRYANT, 1997, p. 50). 

Figura 04 – Comparação de conjuntos 

 
Fonte: Autores 

 

Assim, a Tabela 01 apresenta o resultado do desempenho dos alunos em relação 

aos cinco princípios de contagem. 

Tabela 01 – Resultados obtidos quanto aos princípios de contagem  

Princípios  % Alunos Descrição 

Correspondência um a um 

Ordem estável 

Cardinalidade 

Irrelevância da ordem 

Abstração 

75 

100 

8,4 

21 

29,2 

Princípio construído 

Princípio construído  

Princípio não construído 

Princípio não construído  

Princípio não construído 

Fonte: Autores 
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Considerando os resultados obtidos pelos sujeitos desta pesquisa, constatou-se 

o desempenho de cada aluno em cada um dos 5 princípios de Gelman e Gallistel (1978).  

Quanto ao princípio da correspondência um a um, constatou-se que a maioria 

dos alunos (18) já o adquiriram, usando uma estratégia de contar logo na primeira tentativa, 

enquanto que 6 alunos conseguem alcançar uma estratégia eficaz de contar se estimulados. 

Na análise do princípio da ordem estável, todas as crianças foram bem-sucedidas. Em re-

lação ao princípio da cardinalidade, os alunos atenderam este princípio, mas verificou-se 

que apenas 2 alunos da turma não adquiriram o mesmo. Quanto ao princípio da irrelevância 

da ordem, 5 alunos não compreenderam este princípio, pois tiveram dificuldade em contar 

alguns objetos diferenciados. Já o princípio da abstração, verificou-se que apenas 7 alunos 

não possuem este princípio.  

Relativamente ao instrumento de avaliação usado, constatou-se a existência de 

uma correlação positiva e significativa entre o princípio de correspondência de um para um, 

da cardinalidade e da irrelevância da ordem, com o número total de princípios de contagem 

adquiridos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A construção numérica das crianças parece algo simples, mas constitui-se como 

uma tarefa complexa, que necessita de diversos domínios cognitivos, pois possibilita um 

novo olhar sobre a aprendizagem da matemática. Nesta pesquisa, o que se observou nas 

atividades de contagem feitas pelas crianças é que, no cotidiano, elas se deparam com um 

vasto acervo de situações matemáticas diversificadas nos aspectos contextuais, 

conceituais e procedimentais, nas quais os desafios propostos inicialmente implicam em 

raciocinar e a contagem permite saber o que é essencial na resolução de uma situação 

problema. Segundo Rosso e Dorneles (2012, p. 242), “a partir das análises sobre a 

investigação dos princípios de contagem numérica é possível traçar um caminho de 

intervenção pedagógica que contribua para uma efetiva aprendizagem”. Os resultados 

encontrados sugerem que o professor realize a mediação dos números com a vivência 

cotidiana e assim adote uma nova metodologia para ensinar as crianças, especialmente 

aquelas que não conseguiram atingir os três primeiros princípios e não apresentaram 

estratégias verbais.  

Contudo, sugere-se a necessidade de mais estudos de forma a aumentar o co-

nhecimento sobre a contagem numérica. Futuramente, pretende-se seguir esta pesquisa 
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com crianças com deficiências físicas, como Síndrome de Moebius, e analisará os resulta-

dos em cada um dos princípios, bem como a noção viso–espacial, poderá influenciar nes-

ses domínios.  
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Resumo: É papel da escola preparar os estudantes para provas como o ENEM (Exame Nacional do Ensino 
Médio) e sabe-se do crescimento do uso da tecnologia na vida das pessoas e principalmente dos jovens, 
bem como os impactos positivos que a utilização de tecnologias traz à educação. Assim, o presente 
trabalho objetiva desenvolver um jogo que simule a resolução de questões do ENEM trazendo, de forma 
atrativa aos estudantes, mais uma possibilidade de exercitar seus conhecimentos na preparação para o 
exame. Foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa que demonstra o interesse dos alunos em utilizar uma 
plataforma como a proposta neste projeto. Além da pesquisa com os alunos, foram feitos estudos na área 
da tecnologia da educação, investigando os impactos dessa abordagem no aprendizado. O jogo, 
denominado FlipENEM, foi desenvolvido para ser executado em uma máquina de fliperama de forma que 
seja visualmente mais atrativo do que as plataformas semelhantes já existentes. Para a produção do 
software e montagem da máquina de fliperama, foram utilizadas ferramentas específicas de 
desenvolvimento de software, e conhecimentos adquiridos durante o Curso Técnico em Informática do IFC 
– Campus Avançado Sombrio, como habilidades na área de montagem de computadores, programação e 
metodologia científica. Os resultados do desenvolvimento da plataforma evidenciam que o produto final é de 
boa aceitação por parte dos alunos e que o software já produzido, assim como as ferramentas escolhidas 
para a sua produção e produção do fliperama, se mostraram eficientes no processo de desenvolvimento. 
 
Palavras-Chave: ENEM. Software. Fliperama. Tecnologia na educação. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

O ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) faz parte da vida acadêmica dos 

estudantes desde 1998 e visa, através de uma prova, avaliar os conhecimentos 

adquiridos pelos participantes, bem como selecionar aqueles que pretendem ingressar em 

uma universidade por meio dessa nota (MEC, 2017). Diante disso, cabe à escola buscar 

maneiras de preparar o aluno para este exame, criando e buscando recursos didáticos e 

metodológicos que promovam um melhor aprendizado e o levem a um bom desempenho, 

como a aplicação de simulados e aulas preparatórias. 

Paralelo a isto, pode-se observar a ampla presença da tecnologia na vida de 

muitas pessoas atualmente e seu rápido desenvolvimento, o que possibilita a inclusão 

desse recurso em diversas áreas, inclusive na educação. Conforme Perrenoud (2010) “a 

escola não pode ignorar o que se passa no mundo”, explicando a importância de que o 

ambiente escolar acompanhe as mudanças exteriores e não seja, para o aluno, uma 

realidade alheia àquela que ele vivencia, onde os novos conceitos aprendidos em sua 

vida não possam ser aplicados. 
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Por isso, trazer para o ambiente escolar, materiais tecnológicos que chamem a 

atenção do aluno pode ser um meio eficaz e eficiente para alcançar os objetivos da escola, 

pois, muitas vezes, o foco do estudante é dirigido para as novas tecnologias e cresce a 

necessidade de insistir para que a escola não seja deixada de lado. Conforme Sancho 

(2006, p.19), “o computador, assim como o cinema, a televisão e os videogames, atrai de 

forma especial a atenção dos mais jovens” e isto implica na motivação para realizar este 

projeto, que visa unir a necessidade do estudante com o interesse do mesmo nas 

inovações tecnológicas. 

Este trabalho traz o resumo do desenvolvimento de uma plataforma1 voltada à 

prática de resolução das questões do ENEM, que está relacionado ao TCC (Trabalho de 

Conclusão de Curso) dos autores, sob orientação dos dois professores coautores e, com 

isso, todas as ferramentas, métodos e resultados apresentados aqui, são também 

elementos do TCC. Para a produção, são utilizados como materiais e recursos um 

computador, a linguagem de programação Java, e componentes de um fliperama, o qual 

estará disponível para utilização dos alunos nas dependências do Instituto Federal 

Catarinense – Campus Avançado Sombrio (IFC-CAS). Objetiva-se, com tal estudo e 

práticas, desenvolver uma plataforma de preparação para o ENEM que incentive o 

estudante do Ensino Médio a exercitar seus conhecimentos, de maneira lúdica e atrativa. 

 

2 TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 

A partir da década de 1990, as tecnologias começaram a ser vistas como 

potenciais aliadas no ambiente educacional em um cenário de mudanças da escola. 

Cresceu, então, um pensamento de que as tecnologias da informação e da comunicação 

(TICs) seriam ferramentas que, quando incluídas, “poderiam introduzir melhorias 

qualitativas nos resultados da aprendizagem dos alunos” (GOMES, 2010). 

A tecnologia, por ser um termo muito abrangente, encontra diversos caminhos 

para ser incorporada na educação. As TICs se fazem presentes na escola por meio de 

vídeos e apresentações cada vez mais interativas, novas possibilidades de pesquisa que 

a internet traz e, entre outros, o acesso a jogos com fins educacionais. Sobre esses jogos, 

Alves (2015, p.192) destaca que “os games podem efetivamente contribuir para 

                                                           

1  Conforme o dicionário Mini Aurélio (2004, p. 635), o termo “plataforma”, na área da informática, significa um 
“tipo e configuração específicos de computador, de sistema operacional, ou do conjunto de ambos”. Portanto, no 
caso desse projeto, a proposta é desenvolver um produto específico, fruto da união de determinado software 
com determinado hardware. 
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aprendizagem dos jogadores” já que chegam aos espaços educacionais como uma 

“possibilidade de tornar a aprendizagem prazerosa e significativa”. (ALVES, 2015, p.189) 

Conforme Johnson (2005, p.35, apud Mendes 2011, p.3), os jogos 

proporcionam uma situação de “aprendizagem colateral”, em que se apresenta ao jogador 

um espaço de aprendizado involuntário, “que faz com que eles não percebam que estão 

aprendendo, e que se baseia na ideia de estimular o jogador a descobrir o que vem a 

seguir’”. 

 

3 METODOLOGIA 

A primeira fase do desenvolvimento deste projeto envolveu um estudo sobre os 

impactos da tecnologia na educação, a fim de que essa utilização fosse avaliada como 

positiva e, então, pudesse ser aplicada de forma adequada dentro do ambiente escolar. 

Após compreender os resultados da inserção da tecnologia na escola, foi 

aplicado um questionário com os alunos das turmas de 3º ano do Instituto Federal 

Catarinense – Campus Avançado Sombrio no mês de maio de 2017, para observar qual é 

o interesse dos estudantes em utilizar jogos na a preparação para o ENEM.  

A pesquisa foi feita através da ferramenta online Formulários Google e contou 

com a participação de 64 alunos, estudantes do Curso Técnico em Informática ou do 

Curso Técnico em Hospedagem, ambos os cursos integrados ao Ensino Médio da 

instituição. 

Com as respostas obtidas através do questionário, ficou compreendida a real 

importância do projeto e o seu alcance junto aos alunos, iniciando-se a fase de 

desenvolvimento do jogo, na qual foram utilizadas ferramentas de desenvolvimento de 

software como o sistema gerenciador de banco de dados MySQL, a linguagem de 

programação Java e o IDE NetBeans. Além disso, desenvolveu-se e concretizou-se a 

ideia de executar o jogo em uma máquina de fliperama, devido às características que 

essa plataforma possui: grande potencial atrativo, em razão de ser uma máquina pouco 

utilizada e conhecida atualmente e a possibilidade de ser instalada na escola, estando à 

disposição dos alunos. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os impactos da utilização das tecnologias dentro do ambiente escolar foram 

avaliados como positivos levando em consideração os estudos já realizados nessa área. 

ISSN 2526-4044      p. 438



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  

 

Além disso, a pesquisa realizada com os alunos demonstrou resultados satisfatórios, 

como pode ser observado nos gráficos gerados a partir das respostas. 

Quando perguntados sobre a utilização de jogos, como recurso de 

aprendizagem além da sala de aula, 85,9% dos estudantes acreditam que este é um 

método útil de se preparar para o ENEM (figura 1). Entre outras perguntas feitas, os 

alunos foram questionados acerca de suas opiniões sobre ter um jogo, instalado dentro 

da escola, com a finalidade de se preparar para o ENEM e, como mostra a figura 2, o 

resultado foi positivo, pois mostra que mais de 90% dos entrevistados considera essa 

ideia interessante. 

  

 

Além dos resultados supracitados, a pesquisa conta com as respostas de mais 

quatro questões presentes no formulário, não inseridas neste artigo por motivos de 

espaço e disposição do texto. Considerando todas as respostas, foi possível verificar o 

interesse dos alunos em utilizar jogos para se preparar para o ENEM, principalmente se o 

jogo estiver dentro do seu próprio ambiente escolar, sem que haja a necessidade de 

instalar em dispositivos próprios ou buscar na internet. 

O jogo foi desenvolvido com base nas respostas dos estudantes de questões 

que avaliavam como positivo ou negativo determinados elementos presentes nos jogos 

educacionais como os rankings, o tempo para responder as questões e a indicação de 

resposta correta, por exemplo. Além disso, para sua construção, foi preciso levar em 

consideração as características restritivas de funcionamento do jogo, como o tempo para 

responder questões, por exemplo, que não poderia ser ilimitado pois é preciso que os 

alunos não extrapolem seus tempos de intervalo de aula.  

Figura 1:  Resposta de uma questão do formulário 

 

Fonte: Elaboração dos Autores, 2017 

Figura 2 (a): Resposta de uma questão do formulário 

 

Fonte: Elaboração dos Autores, 2017 
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A figura 3 apresenta a tela inicial do jogo, que conta com três rankings, sendo 

que o primeiro apresenta uma classificação geral, dos cinco melhores colocados em todo 

o campus e os outros dois são separados por curso (Técnico em Informática e Técnico 

em Hospedagem) com três posições cada um. Ademais, a tela inicial mostra o logo do 

jogo, desenvolvido pelos autores e, logo abaixo, a instrução para começar a jogar. 

  

 

Cada jogador possui um login para poder jogar, o qual é feito por meio do CPF 

dos estudantes cadastrados. O jogo é composto essencialmente por uma questão do 

ENEM (aplicada em exames anteriores) sorteada aleatoriamente dentro de um banco de 

questões, seguida de cinco alternativas de resposta, sendo que o sistema avisa o jogador 

se ele escolheu a alternativa correta ou a incorreta, indicando, nesse último caso, qual 

seria a resposta adequada (Figura 4 a e b). 

A instalação do jogo na máquina de fliperama está em desenvolvimento, 

embora já possua resultados parciais de funcionamento mesmo sem ter tido contato com 

os usuários finais. Os materiais necessários para a implementação já foram obtidos e a 

integração entre as peças do fliperama foi avaliada como positiva em uma simulação de 

funcionamento do jogo, apresentando bons resultados e dando indícios de êxito na 

implementação a ser realizada. 

 

Figura 3: Tela inicial do jogo 

 

Fonte: Elaboração dos Autores, 2017 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Até o momento, pode-se dizer que todas as ferramentas e métodos utilizados 

para o desenvolvimento do projeto se mostraram eficientes, realizando todas as funções 

propostas sem que houvesse necessidade de substituição. Além disso, em uma pré-

apresentação do projeto para uma parte da comunidade escolar que usufruirá do produto, 

percebeu-se, em primeira análise, o interesse dos estudantes em relação ao jogo. 

Considerando o objetivo final do trabalho, pode-se dizer que a plataforma possui bons 

resultados parciais, no que diz respeito ao funcionamento do software e do fliperama e à 

aceitação dos alunos ao jogo. Apesar disso, não é ignorada a necessidade de efetuar 

testes e avaliações de utilização do produto, visando a implementação de melhorias e um 

melhor resultado na utilização, também a fim de contribuir com projetos futuros. 
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Figura 4 (b): Tela de erro da resposta 
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Resumo: O projeto “O xadrez na escola: um jeito divertido e inteligente de aprender”, foi 
desenvolvido na Escola Básica Municipal Professora Nilza Matos Pereira, situada nas dependências do CAIC, 
localizada na periferia da cidade de Sombrio, SC. O objetivo principal deste projeto é desenvolver o raciocínio 
lógico no aluno e ampliar sua capacidade mental, através de cálculos e da prática do jogo de xadrez. Surgiu 
da problemática que a turma da 3ª série C apresentava dificuldade de atenção, concentração e baixa 
autoestima, algumas crianças eram faltosas e desinteressadas. Para responder a este desafio, promover a 
oportunidade de aprendizagem a todos, procurou-se uma nova metodologia utilizando o jogo de xadrez, não 
apenas como esporte, mas como um recurso pedagógico, enfatizando o jogo como forma lúdica, desafiadora 
e prazerosa de ensinar. O jogo de xadrez foi elaborado nas diversas áreas do conhecimento, como 
matemática, português, história, geografia e artes de forma interdisciplinar. O trabalho realizou-se de forma 
interdisciplinar através de histórias, lendas, teatro, produção de textos, desenhos e pinturas, enfim foi possível 
ampliar o raciocínio lógico dos educandos, sua capacidade mental, tornando-os mais pensantes, 
concentrados e elevar sua autoestima. Foi um sucesso! Encerramos o ano letivo com 100% (cem por cento) 
de aprovação. Os resultados da pesquisa foram divulgados no Jornal do Almoço de Santa Catarina, no dia 
do Professor homenageando todos os profissionais e ressaltando a importância deste trabalho. A metodologia 
utilizada constitui-se em um estudo de caso e pesquisa aplicada com alunos da respectiva unidade escolar e 
são provenientes de distintas fontes e instrumentos de informação. A partir da respectiva experiência todas 
as escolas do município de Sombrio adotaram as aulas de xadrez em seus projetos. 
 

Palavras-Chave: Xadrez, Ensino e Aprendizagem. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os professores da Rede Municipal de Sombrio, no sul de Santa Catarina, 

historicamente construíram experiências democráticas importantes para o desenvolvimento 

da educação. O estudo de caso relatado com a utilização do jogo de xadrez na sala de aula, 

constitui-se uma dessas alternativas, para auxiliar na qualidade da educação. Cada escola 

construiu seu Projeto Político Pedagógico com o intuito de tornar a educação significativa, 

o qual procura combater a evasão e a reprovação escolar, propondo buscar a formação do 

aluno por meio das diferenças individuais para que todos tenham as mesmas condições de 

aprender, tornando-os capazes de transformar a realidade social em que vivem.  Assim, a 

construção de uma escola pública de qualidade, perpassa por ações democráticas que dão 

sentido às aulas. A experiência pedagógica realizada no ano de 2003 na Escola Básica 

Municipal Professora Nilza Matos Pereira, no Bairro São Luiz, na cidade de Sombrio-SC, 

apresentou resultados positivos, pois na atualidade todas as escolas municipais 

desenvolvem oficinas de xadrez. Na ocasião estudavam na escola crianças oriundas de 

nove comunidades e bairros diferentes, caracterizando uma clientela heterogênea, carente 

nos aspectos afetivos e socioeconômicos.  
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Ao iniciar o ano letivo de 2003, na 3ª série C, nos deparamos com uma turma de 

dezoito alunos, mas a maioria com dificuldade de concentração e atenção. Apresentavam 

baixa autoestima, eram indisciplinados, faltosos e outros não realizavam as tarefas 

propostas em sala de aula. Diante deste cenário, no primeiro conselho de classe, 

discutimos com os demais professores e a gestão pedagógica as dificuldades da turma e 

percebemos que até então, as tentativas por meio de diálogos, técnicas diferentes haviam 

sido frustradas. Propomos, então como recurso de aprendizagem, o xadrez. Não como 

forma de desenvolver o esporte e a competição, mas sim como um instrumento pedagógico 

lúdico, desafiador e prazeroso. Assim, surgiu o projeto “O xadrez na escola: um jeito 

divertido e inteligente de aprender”.  A proposta consistia em construir aulas colaborativas, 

provocar no aluno a curiosidade, a vontade de aprender e desafiá-lo a buscar o 

conhecimento, motivado pelo espírito de participação. Esperávamos que eles se sentissem 

capazes de aprender, autoconfiantes com autoestima elevada. Sendo assim, teve-se como 

objetivo geral: Desenvolver o raciocínio lógico no aluno e ampliar sua capacidade mental, 

através de cálculos e da prática do jogo de xadrez. 

 

1.1 A prática do professor e o sucesso dos alunos na aprendizagem 

 

Os pesquisadores da Educação como Freire (1996), dizem que há preocupação 

no fazer educativo respaldado por uma atitude reflexiva permanente, ou seja, como uma 

prática reflexiva que pretende, por sua vez, a forjar sujeitos práticos-reflexivos. No entanto, 

o como fazer isso é o desafio teórico-prático gerado por essa nova orientação. O desafio 

de colocarmo-nos diante do instrumental de pesquisa e da educação, numa atitude prático-

reflexiva, criando e recriando instrumentos que possibilitem a convergência entre o refletir 

e o agir conscientes e de fazer do espaço educativo um lugar privilegiado de aprendizagem. 

Lugar este que possibilite aos sujeitos da educação uma nova relação com o conhecimento. 

Para tal, é necessário compreender a importância das práxis no trabalho docente e atuar 

na construção e criação de recursos metodológicos que respondam aos desafios da 

realidade escolar. 

 

1.2 Explicitando a compreensão da prática  

 

Sabe-se que teoria e prática estão intimamente relacionadas e auto exigentes 

numa práxis social/histórica e como tal, necessitam de reflexões constantemente. A reflexão, 

por sua vez, não pode desvincular-se das condições que a possibilitam, os seus sujeitos 
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reais. A compreensão de que toda ação educativa possui um caráter que determina sua 

lógica, nos induz a pensar que, para o educador atingir seus objetivos é fundamental a sua 

prática, cabendo-lhe então, verificar quais intenções estão implícitas nesta prática e qual 

ação é fundamental para torná-la real. Toda prática possui uma intencionalidade implícita 

ou explícita, ou seja, cabe a distinção entre prática e práxis. De acordo com Bueno (1986, 

p. 895):  

Prática ato ou efeito de praticar, uso; experiência; exercício; saber resultante da 
experiência; rotina; aplicação da teoria; discurso breve; conversação; conferência; 
licença dada a navegantes provenientes de região infectada por epidemia, para se 
comunicarem com um porto ou cidade. 

Para Japiassu e Marcondes apud (1993, p. 199), a palavra prática deriva do 

grego praktikós, de prattein, e tem o sentido de agir, realizar, fazer. Diz respeito à aplicação 

de um conhecimento em uma ação concreta efetiva. Tais conceitos necessitam de outros 

referenciais para uma melhor compreensão da Prática Pedagógica, mais especificamente 

do termo práxis que de acordo com a filosofia marxista é tida “(...) para designar uma 

relação dialética entre o homem e a natureza, na qual o homem, ao transformar a natureza 

com seu trabalho, transforma a si mesmo” (JAPIASSU e MARCONDES apud, 1993, p. 199). 

Práxis, desta forma, constitui a atitude de transformação da natureza e da sociedade. 

Significa ver a educação no seu todo, ou seja, estudá-la, conhecê-la, torná-la intencional e 

sistematicamente com o objetivo de investigação científica.  

Entretanto, confunde-se a palavra prática com práxis, o que caracteriza 

desconhecimento teórico e real. Neste sentido, a prática adquire uma visão utilitarista e 

apenas executa ações evidenciando uma teoria desvinculada com a prática. Além da 

fragmentação do conhecimento, esta prática expõe um caráter mecânico, através de 

atividades que não primam pela construção do conhecimento, se fazendo presente na 

escola por meio de uma rígida burocracia, assim como os controles escolares e a relação 

de poder existente, não havendo reflexões sobre o que se realiza e não possibilitando 

mudanças. Na opinião de Resende (1997, p. 85):  

As ações na escola transformaram-se em procedimentos pulverizados e 
desconectados. O poder conjunto perde sua força e descaracteriza-se pela 
fragmentação. Não se discutem ideias, contradições, mas, ao contrário, foge-se dos 
debates numa preocupação contraditoriamente apaziguadora, visto que essa 
postura fortalece ou a hostilidade ou a indiferença. 

 

Por isso é muito importante que espaços de discussões e reflexões sejam 

criados no ambiente escolar. A reflexão é um elemento essencial para a mudança e esteve 

constantemente em nossas ações, evidenciando a importância de observar os alunos e 

colocar-nos como agente de mudanças. Foi por meio destas reflexões que se tornou 
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possível o entendimento da manifestação concreta e específica de práxis na prática 

pedagógica como dimensão da prática social, dirigida por objetivos, finalidades e 

conhecimentos, vinculada com a prática social mais ampla. Numa visão dialética, teoria e 

prática são núcleos articulados da formação profissional, sendo elas indissociáveis. Para 

Marques (1992, p. 87):  

Não se podem, em nenhum momento, separar teoria e prática, como não se podem 
elas confundir como se não fossem uma e outra distintas, quer em suas 
positividades, quer na negação que fazem uma da outra. Nem a prática é realidade 
pronta e indeterminada, nem a teoria é sistema autônomo de ideias. Se a prática é 
ação historicamente determinada, produto e produtora, ao mesmo tempo, da 
existência social concreta, a teoria não é senão revelação das determinações 
históricas da prática, delas inseparável, mas delas distinta enquanto negação de 
realidades postas em separado e acabadas e do esquecimento das determinações 
da prática.  

 

Assim, importa integrar teoria e prática. Segundo Veiga (1997, p. 17), a finalidade 

da teoria pedagógica é elaborar ou transformar idealmente, e não realmente, a matéria 

prima. O lado objetivo da prática pedagógica é constituído pelo conjunto dos meios, o modo 

pelo qual as teorias pedagógicas são colocadas em ação pelo professor. Teorizar a prática 

que desenvolvemos no cotidiano e fazer dela objeto de reflexão e estudo permanente, foi 

o motivo que levou a introduzir o jogo de xadrez para responder aos desafios que 

representavam uma clientela que necessitava ter interesse em aprender de forma 

prazerosa, lúdica e desafiadora. O jogo, sem dúvida nenhuma, possibilita a oportunidade 

do aluno se expressar, identificar-se com o outro, desenvolver sua personalidade e 

interessar-se pelos conteúdos escolares. De maneira interdisciplinar e divertida os vários 

conhecimentos são assimilados pelos alunos. Quando o lúdico é o fator predominante na 

aprendizagem há um interesse e motivação por parte dos educandos, os quais conseguem 

ir sanando suas dificuldades e sendo percebidos em sua singularidade. Ensinar xadrez é 

expressar e contemplar uma ação prática reflexiva que possa proporcionar à criança a 

aprendizagem e, consequentemente, seu sucesso e permanência na escola. 

 

2 METODOLOGIA  

 

O projeto descrito é considerado como pesquisa aplicada, pois, segundo 

Nicolete (2016), ela se caracteriza pela busca da aplicação ou utilização dos conhecimentos 

que são adquiridos. Em relação aos procedimentos técnicos a pesquisa consistiu em um 

estudo de caso, pois, permitiu uma prática que priorizou a autonomia dos alunos.  

O jogo de xadrez foi explorado nas diversas áreas do conhecimento, como 

matemática, português, história, geografia e artes de forma interdisciplinar. As crianças 
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estudaram diversos conteúdos e explanaram o que aprenderam por meio de leituras, 

produção de textos, teatros, prática do jogo, cálculos envolvendo resoluções de problema, 

ampliando seu raciocínio lógico. Procurou-se ser mediadora na aprendizagem dialogando 

muito e construindo uma relação de companheirismo com o grupo, estabelecendo alguns 

critérios, tendo sempre muita persistência e paciência. Decidimos que todos deveriam 

contribuir com materiais nas aulas, textos, curiosidades, ideias, para serem estudadas e a 

abordagem dos assuntos das disciplinas aconteceriam em conjunto, de maneira global. 

Realizamos cálculos, por meio de situações problemas envolvendo as quatro 

operações, com desafios e problemáticas relacionadas ao número de casas do jogo, peças, 

cores, quantidade de alunos, tabuleiros, número de anos de existência do jogo. A seguir, 

lemos e discutimos muitos textos informativos sobre a história da origem do xadrez, 

comparando às versões existentes, curiosidades e lendas. O próprio rótulo do pequeno jogo 

de madeira foi objeto de estudo, pois se tratava da vida de um pequeno campeão gaúcho 

Gabriel Becker e as regras do jogo. 

Tivemos inúmeras discussões filosóficas sobre a hierarquia do jogo, 

relacionando a hierarquia de poder na sociedade em que vivemos, a qual o poder que temos 

como estudantes, como cidadãos. Procurava atrelar estas reflexões a vida da criança e ao 

meio onde vivem através do teatro. Com as carteiras sempre dispostas em círculo na sala 

de aula, tivemos belíssimas aulas de História e Geografia, pois localizamos no globo a Índia 

(onde surgiu o xadrez), a Rússia, lugar onde existe a cultura deste jogo e destaca-se no 

Ranking mundial. Os educandos fizeram desenhos e pinturas das peças com tinta guache 

e colaram os painéis na sala de aula e no corredor da escola. Produziram textos e 

representaram o movimento das peças do xadrez através de dramatização, utilizando seu 

próprio corpo e os quadrados do chão da sala de aula e da calçada da escola. Através das 

histórias em quadrinhos iam aprendendo a traçar jogadas e mais tarde pegaram gosto pela 

leitura de gibis e livros na sala, realizamos a roda da leitura, visitamos periodicamente a 

biblioteca. Líamos textos de jornais, inclusive as reportagens que o jornal da cidade realizou 

conosco, falando do projeto. Realizamos mural de foto das atividades, da produção textual 

e divulgamos nas demais salas esta novidade.  

Discutimos a importância do esforço e a concentração necessária para o jogo e 

estabelecemos 2 dias por semana para jogar. Portamo-nos como mediadores, não dando 

respostas prontas, ou seja, nas atividades proposta em sala de aula ou no jogo, motivando 

o aluno a buscar saídas diante do tabuleiro e nas problemáticas das áreas do conhecimento 

no cotidiano. Estudamos sobre meios de comunicação, participamos de uma gravação de 

programa jornalístico e assistimos a reportagem apresentada pela RBS TV local no dia 15 
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de outubro. Para encerrar o ano, no final de novembro as crianças foram em todas as salas 

de aulas da escola, falaram desta experiência e divulgaram o projeto, motivando as demais 

crianças e professores a “entrar nesta ideia”. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Avaliação 

 

A avaliação partiu do pressuposto de que é necessário ter um caráter emancipa-

tório para dar sentido na vida escolar dos educandos. A avaliação não foi isolada, mas sim 

processual. O diálogo foi uma das alternativas na qual as crianças mencionaram os aspec-

tos bons do trabalho e as dificuldades. Juntos elucidávamos as dúvidas e aplacávamos as 

angústias, ressignificando nossas experiências e se percebendo como seres de práxis. 

Anotávamos os progressos e percebíamos o que era necessário aprender. A participação 

das crianças nos teatros, revelou o potencial da turma, como expressavam-se bem, esta-

vam desinibidos e comunicativos.  

Deixávamos livros e gibis em cima da mesa, à princípio só folheavam, com o 

decorrer do trabalho, todos liam muito, por prazer até tornar-se um hábito. Através das pro-

duções de textos, leituras, resolução de problemas matemáticos, enfim a participação de 

todos. Os alunos colaboravam com a aula, traziam textos, poesias e curiosidade sobre o 

xadrez para a sala para ser estudado e exposto em um mural. Resolvíamos as dúvidas 

juntos, discutíamos como melhorar as produções com mais coerência e o entusiasmo era 

contagiante. Os alunos desenvolveram o interesse pelos estudos, melhoraram a leitura, a 

escrita, a comunicação tinha mais respeito e amizade pelos colegas, já não se ouvia mais 

brigas ou palavrões, aprenderam que eram capazes de aprender, e como resultado do tra-

balho, foram todos aprovados.  

Aprendemos que nenhum professor deve subestimar os alunos, e sim criar opor-

tunidades de aprendizagem. A persistência e a busca do conhecimento devem ser cons-

tantes na vida do educador. Inovar é necessário. O xadrez não é somente um mero jogo 

entre adversários, mas uma proposta pedagógica onde o agir e o refletir andam juntos. As 

angústias, o medo de não dar certo foi suplantado no dia 15 de outubro de 2003, quando a 

RBS local homenageou os professores envolvidos no projeto. Valeu a pena! 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos considerar que esta pesquisa auxiliou no desenvolvimento cognitivo 

das crianças envolvidas no projeto, a classe apresentou cem por cento de aprovação, os 

atores envolvidos participaram de entrevistas nas emissoras de rádio da cidade, matérias 

em jornais físicos e até na televisão. O Jornal do Almoço de Santa Catarina exibiu uma 

entrevista com alunos e professores participantes das atividades, a qual foi ao ar no dia do 

professor do respectivo ano, homenageando todos os profissionais da educação, 

catarinenses, enfatizando que práticas assim, na educação, fazem a diferença. A pesquisa 

trouxe como benefício, a prática de xadrez nas sete escolas do município de Sombrio, 

atualmente, oferece oficinas de xadrez como atividade extracurricular. No entanto, a 

Secretaria de Esportes do município de Sombrio tem proporcionado torneio de xadrez, 

estimulando futuros xadrezistas. 
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PRÁTICAS EM LÍNGUA INGLESA COM TECNOLOGIAS DE APRENDIZAGEM E 
COMUNICAÇÃO COM O PIBID INTERDISCIPLINAR LINGUAGENS 

 
 
Resumo: O objetivo deste artigo é analisar a prática docente na disciplina de língua inglesa e possibilitar a 
reflexão sobre as experiências vivenciadas. Desenvolveu-se com uma turma de oitavo ano, do ensino 
básico, em uma escola municipal, o trabalho com vídeo-aula em língua inglesa, produzido pelos próprios 
alunos. Sob a orientação da bolsista e de seu supervisor, do subprojeto Interdisciplinar Linguagens, os 
estudantes elaboraram seu próprio material didático. A bolsista trabalhou os assuntos integrantes do 
planejamento do professor-supervisor de acordo com as DCM's e os documentos norteadores. Por meio de 
uma sequência didática (SD), elaborada em torno do gênero discursivo biografia, essas de grandes nomes 
da história, com enfoque no tempo verbal simple past e explorando o pensamento crítico acerca de 
questões sociais, como o ativismo de Nelson Mandela. Organizaram-se, portanto, as aulas que culminaram 
na aprendizagem do tempo verbal presente continuous. Por meio de trabalhos realizados ao longo da SD, 
percebeu-se que o trabalho com adolescentes – mesmo estes sendo considerado nativos digitais, precisa 
ser estruturado e acompanhado passo a passo, e desta maneira ser bem orientado. Pois os estudantes 
apresentaram dificuldades em lidar com a tecnologia que envolveu gravar os vídeos e editá-los. Este 
trabalho é norteado pelos Novos Estudos dos Letramentos e o dialogismo da linguagem. 
 
Palavras-Chave: Ensino, Língua Inglesa, PIBID, Tecnologia, Vídeo-aula. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como objetivo analisar a prática docente na disciplina de língua 

inglesa e possibilitar a reflexão sobre as experiências vivenciadas por uma bolsista de 

iniciação à docência (ID), integrante do subprojeto Interdisciplinar Linguagens, do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade 

Regional de Blumenau (FURB). As práticas docentes são realizadas em uma Escola de 

Educação Básica Municipal, localizada no bairro Passo Manso, na cidade de Blumenau. A 

turma com a qual se desenvolve o projeto é um oitavo ano e as aulas ocorrem no período 

matutino. 

Após duas aulas de observação da turma, foi elaborado um diagnóstico inicial, 

“trabalho que ocorre quando o professor verifica a aprendizagem que o estudante realizou 

ou não, compreendendo as possibilidades e as dificuldades do processo, no momento” 

(SANTA CATARINA, 2014, p. 48), de acordo com as anotações da bolsista e com os 

resultados do diagnóstico, pensou-se uma primeira Sequência Didática (SD). 

No primeiro trimestre concluiu-se a primeira SD planejada e aplicada, a qual gerou 

um produto final, e que será discutido neste trabalho. 

O subprojeto desenha-se da seguinte forma: trabalha-se com Sequências Didáticas 

(cf. Dolz, Noverraz e Schneuwly, 2004) que trabalham a partir de Gêneros Discursivos (cf. 

Bakhtin, 2011) para a abordagem dos Novos Estudos dos Letramentos (cf.Street, 2010).  
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O trabalho foi realizado com enfoque no tempo verbal Present Continuous e a 

metodologia utilizada baseia-se, também, nos estudos sobre os Multiletramentos (cf. Rojo, 

2012). 

O presente trabalho está dividido em três partes: a primeira descreve a 

metodologia utilizada e os autores que norteiam a prática, em seguida discute-se a 

sequência didática elaborada e aplicada, e, por fim, socializa-se o produto final bem como 

encerra este trabalho com algumas considerações finais. 

 

2 METODOLOGIA E APORTE TEÓRICO 

Conforme a literatura bakhtiniana (2011), o estudo por meio dos gêneros 

discursivos torna a prática mais contextualizada para os alunos, pois dessa forma 

conseguem compreender a aplicabilidade e uso real do que se está aprendendo. Ao 

estudar a função social de um gênero, o aluno é capaz de se apropriar dele e utilizá-lo 

para se comunicar com efetividade. (SOARES, 2004). 

 Desta maneira, foi escolhido, após diagnóstico inicial da turma, um gênero 

discursivo e partindo dele, elabora-se uma sequência didática, para que dessa forma os 

alunos consigam ver também continuidade e ciência de que tudo está conectado. 

Tornando a aprendizagem íntegra. 

 De acordo com Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 82) a sequência didática é 

um “conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de 

um gênero textual oral ou escrito”. Portanto, as aulas são pensadas em módulos com 

enfoque em algum tópico relacionado ao gênero escolhido e às dificuldades dos alunos. 

Veja abaixo um exemplo. 

 

Quadro 1 – exemplo de sequência didática 

Gênero discursivo ou 

textual 

Módulo 1 – enfoque 

gramatical 

Módulo 2 – enfoque 

analítico-textual 

Biografia 

 

Verbos no passado 

(pretérito perfeito e 

imperfeito) 

 

Elementos que 

compõem esse tipo 

textual; 

Condições de produção: 

quem produz esse tipo 

de texto e para quem? 

Fonte: quadro elaborado pela autora. 

ISSN 2526-4044      p. 451



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

Portanto, de acordo com este quadro, o gênero escolhido foi ‘biografia', após 

apresentar uma biografia à turma, um professor qualquer, suponhamos, a bolsista, pode 

trabalhar com os elementos que compõem o texto, instigar os alunos a pensarem em 

quem escreve esse tipo de texto, quem os lê, por onde transita etc. Bem como explorar a 

linguagem utilizada, formal ou informal, em primeira ou terceira pessoa, os verbos 

presentes etc. A partir deste gênero é possível explorar diversos tópicos, dar enfoques 

diferentes.  

Como a SD é composta por módulos, trabalhando diferentes tópicos, o professor 

pode voltar em algum tópico e trabalho de outra maneira caso não tenha ficado claro para 

os alunos alguma coisa. Não é um planejamento fixo e imutável. Na verdade é bem 

flexível e se adequa às necessidades dos alunos. O professor precisa, contudo, ter um 

produto final em mente.  

Qual o objetivo da SD, produção escrita? Produção oral? Exercitar a escrita de 

textos, por qual veículo de comunicação? Papel impresso, plataformas online? Trabalhar 

as habilidades comunicativas? Por meio de seminários, vídeos, podcasts? O professor 

tem uma gama de opções e pode enquadrar cada objetivo em cada módulo, de acordo 

com as necessidades da turma. 

 Com as novas tecnologias, o professor deve se posicionar de tal maneira a 

apropriar-se desses novos recursos e utilizá-los como ferramentas para um ensino 

oportuno. (cf. Harmer, 2001). Ou seja, as redes sociais, os youtubers, são elementos 

presentes no cotidiano dos estudantes. Por que não realizar um trabalho que englobe 

essa realidade com os assuntos que eles, os alunos, ‘precisam' estudar? 

 Antes de apresentar a SD desenvolvida pela bolsista, discute-se ainda a questão 

dos multiletramentos. Tem-se, contudo, o conceito de Letramentos como toda prática de 

escrita e leitura, para fins sociais, em contextos específicos, com objetivos específicos. 

(cf. Kleiman, 2008).  

Rojo, entretanto, 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). E a autora 

nomeia esse conceito de ‘multiletramentos'. 

O termo, portanto, trabalha com esses dois elementos: a multiculturalidade e a 

multimodalidade pela qual ela circula. São, então, os textos – sejam eles orais ou escritos, 

que circulam pelos mais diversos meios, um deles a internet. Em forma de texto escrito, 
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como em blogs, redes sociais etc. e orais, como vídeos no Youtube e outras redes sociais 

que possibilitam, como Snapchat, Facebook e Whatsapp com a ferramenta de áudio etc.  

Para compreender melhor o trabalho desenvolvido pela PIBIDiana, será abordado, 

ainda, o tema de utilização de vídeos nas aulas.  

Primeiramente, deve-se considerar que trabalhar com esses elementos que 

constituem a identidade os estudantes e fazem parte de seu cotidiano, é desenvolver uma 

prática a partir do que lhes interessa. E partir do que chama a atenção dos estudantes, é 

pensar na motivação dos estudantes acerca do ensino. Para Haydt (2006), se o aluno 

está motivado, interessado e empenhado em aprender, a aprendizagem autêntica ocorre. 

Claro que se deve levar em consideração as diferenças entre os estudantes. 

Alguns são motivados por sí só, outros necessitam de auxílio. Portanto, não depende 

apenas do professor, é uma relação de mão dupla, porém o professor deve aproveitar os 

interesses dos estudantes para chamar sua atenção para a aula. Por isso faz-se crucial o 

diagnóstico inicial. É neste momento que o professor descobre se os alunos têm acesso a 

internet, por exemplo, e o que acessam. 

Se o professor analisa que seus estudantes assistem vídeos no Youtube 

diariamente, transformar um conteúdo que seria trabalhado se maneira tradicional – com 

aula expositiva e atividades de completar, por exemplo, para uma plataforma diferenciada 

como os vídeos que eles assistem no Youtube, chamaria a atenção dos estudantes. 

Talvez despertasse até um desejo em aprender mais, em buscar esse tipo de conteúdo 

por sí só entre várias outras possibilidades. 

Conforme apresenta Gumesson (2010), o professor deve utilizar o vídeo de forma 

consciente e não apenas apresentá-lo em sala de aula. O educador precisa planejar e 

trabalhar o desenvolvimento de habilidade(s), para atingir o objetivo preestabelecido. 

Neste momento entra então o planejamento da aula, e por que não a própria sequência 

didática? 

O professor, em seu planejamento, delimitará o que pretender fazer, como utilizará 

o vídeo, no caso de levar o conteúdo, e os objetivos que pretende alcançar com essa 

atitude. No caso da bolsista, os alunos produziram vídeos, portanto em seu planejamento, 

está claro seu objetivo com a atividade. O que quis que os alunos aprendessem com isto, 

assim como o que precisaram aprender para produzir uma vídeo-aula. 

Andrade (2014) ainda discute acerca do uso da internet nas aulas de língua 

inglesa. A autora diz que: 

Professores e alunos podem compartilhar informações criando uma Home Page, 

blog ou wikis, como também, o compartilhamento de gravações em áudio ou 
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vídeos através dos canais de comunicação: podcasts, YouTube, Teacher Tube 

etc. A internet possibilita uma comunicação síncrona sintaticamente quebrada e 

linguisticamente simplificada e portanto, mais próxima da linguagem oral. Por 

exemplo: discussão de textos, redação colaborativa, reflexão sobre o processo de 

aprendizagem da LE. (ANDRADE, 2014, p. 29). 

 

3 SEQUÊNCIA DIDÁTICA: PRESENT CONTINUOUS 

Diante da teoria, a bolsista elaborou a seguinte Sequência Didática: 

 

Quadro 2 – sequência didática elaborada pela bolsista 

Gênero discursivo 

escolhido 

Enfoque  

gramatical 

Produto  

final 

Texto expositivo Presente continuous 

(presente contínuo) 

Vídeo-aula explicando o 

presente continuous 

Fonte: quadro elaborado pela autora. 

  

A bolsista escolheu o gênero ‘texto expositivo' e trabalhou o tempo verbal present 

continuous. Tendo em mente a realidade da turma, expostos à internet diariamente, 

consumindo vídeos no Youtube sobre assuntos diversos, pensou em transformar o 

assunto visto em sala em uma vídeo-aula. Contudo, os alunos teriam que produzir, 

convertendo os conhecimentos adquiridos em sala, em conteúdo didático. 

 Inicialmente o conteúdo foi trabalhado de maneira tradicional, com aula expositiva, 

atividades de copiar e completar etc. Mas notou-se que os alunos ainda estavam com 

dificuldades acerca do conteúdo, observação esta, feita após uma avaliação. 

 A bolsista então solicitou aos alunos para que esquematizassem o conteúdo visto 

em forma de roteiro, pois após isto, produziriam uma vídeo-aula e precisariam de um 

roteiro para seguir. 

 Em um dos módulos analisou-se exemplos de roteiros, para os estudantes 

saberem como produzir o seu. Foi orientado durante todo o processo, abrindo 

possibilidade para troca de informação via e-mail e mensagem no celular. 

 Após o roteiro pronto, as gravações dos vídeos foram iniciadas. A bolsista orientou 

sobre o local da filmagem, a questão da iluminação, do som/áudio. Depois foi 

compartilhado nomes de programas de edição para editarem seus vídeos. 

 Com os vídeos prontos, foi feito uma socialização. Todos os alunos da turma 

assistiram aos vídeos dos colegas e puderam inferir como dizendo o que acharam da 

produção, do conteúdo, se ficou claro ou não. Sugestões para melhorar etc. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi uma experiência interessante, os alunos puderam agir de maneira 

independente e autônoma, na parte da socialização dos vídeos, foram capazes de 

criticarem e ouvirem críticas, a fim de cresceram como produtores de conteúdo. 

 De acordo com os alunos, este trabalho os possibilitou apreender efetivamente o 

conteúdo, foi um veículo bem aceito por todos. 

 A bolsista, entretanto, pode utilizar esta atividade como produção inicial e trabalhar 

melhor a questão da produção dos vídeos, orientar melhor todo o processo. Com a escrita 

do roteiro mais estruturada e a produção do vídeo sob sua mediação.  

Pois se pode notar que por mais que sejam considerados “nativos digitais”, os 

alunos tiveram dificuldade em lidar com a câmera filmadora e mexer com os programas 

de edição de vídeos. 
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Resumo: O artigo apresenta o relato das experiências oriundas do projeto de extensão “Reciclagem de 
Papel como uma proposta para a Educação Ambiental, Conscientização Popular e Inclusão Social” 
desenvolvido pelo Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Criciúma. Os objetivos propostos para o 
desenvolvimento do projeto envolvem a conscientização de alunos e professores sobre o desperdício de 
papel e a importância da reciclagem, além da inclusão social. A execução do projeto está organizada em 
etapas assim identificadas: fundamentação teórica, discussões sobre o tema, no intuito de compreender o 
processo de gestão e reaproveitamento de resíduos e organização dos materiais necessários para o 
processo de reciclagem, realização do processo de reciclagem pelos bolsistas e professores envolvidos e a 
realização de oficinas com estudantes e professores. As oficinas realizadas com estudantes envolveram a 
Escola Municipal Jorge da Cunha Carneiro, parceira do projeto, estudantes do 1° ano do Ensino Médio dos 
cursos integrado em Mecatrônica e Química. As oficinas realizadas com professores ocorreram também na 
escola parceira e com os professores do curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Matemática. Em 
ambas as oficinas, os papéis produzidos foram utilizados pelo público-alvo, visando o desenvolvimento de 
uma série de atividades acadêmicas. As ações do projeto têm contribuído para a formação de 
multiplicadores junto à comunidade, com a educação ambiental e com a formação dos bolsistas dos cursos 
de Licenciatura em Química e Engenharia Mecatrônica da instituição, uma vez que o projeto oportuniza 
vivências diferenciadas daquelas de seu curso de formação. 
 
Palavras-Chave: Reciclagem de Papel, Educação Ambiental, Inclusão Social, Formação Docente. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
O crescimento populacional e o desenvolvimento econômico, aliados ao estilo de 

vida da sociedade dita moderna, vieram acompanhados do aumento assustador da 

produção de resíduos sólidos. Para Godecke et al. (2012), os impactos ocorrem tanto pela 

utilização para a produção e consumo, como pelos danos decorrentes do retorno dos 

resíduos à natureza. A preocupação com a gestão inadequada dos resíduos sólidos é um 

problema ambiental e tem impacto direto na qualidade de vida da sociedade. Segundo 

Zanta e Ferreira (2003), a gestão de resíduos sólidos pode ser uma oportunidade para 

obter o comprometimento da população com a sustentabilidade. 

A Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), contempla entre seus princípios a visão sistêmica, na gestão dos 

resíduos sólidos, que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, 

tecnológica e de saúde pública. Já o Decreto 5.940, de 25 de outubro de 2006, que institui 

a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 

administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às 

associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, constituindo-se em 

exemplo na busca da inclusão social de expressivo contingente de cidadãos brasileiros. 

Verifica-se na literatura quanto nas leis a necessidade da educação e 

conscientização acerca dos resíduos gerados. Dados do Ministério do Meio Ambiente 
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demonstram que 40% de todos os resíduos produzidos no Brasil são de plástico, papel, 

papelão, papel metalizado, vidro e metal.  

 Neste sentido, a reciclagem de papel nas últimas décadas ganhou força por conta 

dos desafios socioambientais dentro do conceito de sustentabilidade, já que o processo 

de reciclagem não visa apenas preservar as árvores que são cortadas para fabricar o 

papel, mas também reduzir a poluição do ar e da água e conservar a valiosa energia, 

além da redução dos resíduos descartados. 

  O projeto de extensão “Reciclagem de Papel como uma proposta para a Educação 

Ambiental, Conscientização Popular e Inclusão Social” do Campus Criciúma está sendo 

desenvolvido com intuito de promover a conscientização dos alunos sobre o desperdício 

de papel e a importância da reciclagem, bem como elencar pontos do desenvolvimento 

sustentável que consiste em reduzir, reutilizar e reciclar (3Rs). Além disso, o projeto tem 

como meta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), uma vez que a proposta 

visa também atingir pessoas que muitas vezes encontram no trabalho de seleção de 

materiais reciclados, por meio das cooperativas e associações, a oportunidade de sair de 

uma zona de risco social. 

 

2 METODOLOGIA 

O desenvolvimento do projeto de extensão “Reciclagem de papel como uma 

proposta para a Educação Ambiental, Conscientização Popular e Inclusão Social” em 

execução, foi planejado para ser desenvolvido em três etapas, que contemplaram a 

fundamentação teórica necessária para o desenvolvimento do trabalho, o procedimento 

de reciclagem e a realização das oficinas, além da etapa de avaliação, que será realizada 

ao final do projeto. 

 Na primeira etapa, foi necessário o estudo para a fundamentação teórica com foco 

em educação ambiental, além de discussões sobre o tema, no intuito de compreender 

todo o processo de gestão e reaproveitamento de resíduos sólidos e a organização do 

espaço físico para a realização do processo de reciclagem de papel. Nesta etapa, 

também foi definido junto à escola parceira as turmas que seriam envolvidas nas 

atividades de reciclagem do papel e o grupo de professores atuantes no ensino 

fundamental. Além do processo de reciclagem de papel foi desenvolvido junto aos 

participantes discussões envolvendo a importância da conscientização e educação 

ambiental. 

 A segunda etapa constituiu-se na organização do espaço físico e a compra dos 

equipamentos necessários à realização do processo de reciclagem no campus do IFSC 
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Criciúma. Nesta fase realizou-se uma visita de estudo no Museu ao ar livre de Orleans 

para entender as etapas de realização do processo de reciclagem e a organização do 

espaço físico para a realização do processo. 

A terceira etapa foi planejada para a realização das oficinas na Escola Municipal 

Jorge da Cunha Carneiro, nos cursos de formação continuada e com os estudantes dos 

cursos integrados em mecatrônica e química. A realização das oficinas de reciclagem de 

papel necessita de etapas que envolvem a preparação do papel para ser reciclado, o 

processo de reciclagem e o processo de secagem do papel.  

A partir do domínio da técnica de reciclar o papel se iniciou o processo de formação  

com os professores, quando foi possível refletir sobre aspectos ambientais que envolvem 

o processo de reciclagem, como a separação do lixo residencial, as etapas para a 

obtenção do papel encontrado no comércio, além da conscientização sobre os impactos 

ambientais e a importância da inclusão social neste processo. Neste momento, durante a 

realização da oficina, os professores tiveram a oportunidade de produzir o próprio papel 

reciclado. Por fim, a finalização do processo de reciclagem (secagem/prensa) e utilização 

pelos professores dos papéis produzidos na oficina de formação de Matemática como 

material para a elaboração de materiais de ensino.  

O trabalho de reciclagem de papel no IFSC está envolvendo, não apenas os 

membros do projeto e sim os demais alunos e professores do IFSC Criciúma e, desta 

forma, foram desenvolvidas oficinas com a participação dos estudantes do 1° ano do 

Ensino Médio dos cursos integrado em Mecatrônica e Química. A comunidade externa 

também foi ampliada para além da escola parceira, pois envolveu nas oficinas o curso de 

Formação Inicial e Continuada (FIC) em Matemática ofertada pelo campus. Em ambas 

oficinas, os papéis produzidos foram utilizados pelos alunos e professores envolvidos no 

projeto. 

Outras oficinas estão planejadas com os participantes externos para a divulgação 

da importância da reciclagem e para a avaliação do projeto e seu impacto social junto à 

comunidade.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O planejamento do desenvolvimento do projeto envolveu diferentes momentos para 

a realização do projeto. A fase de execução das oficinas ocorreu com a capacitação dos 

professores multiplicadores da escola parceira ilustrado na figura 01. Para a execução 

desta etapa, inicialmente, os professores receberam formação para trabalharem em sala 

ISSN 2526-4044      p. 458



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

de aula a coleta seletiva a fim de separar o papel a ser reciclado na oficina. Espera-se 

que os professores multiplicadores despertem em seus alunos a importância da 

reciclagem em prol do meio ambiente, desenvolvendo as ideias não só em âmbito 

escolar, mas, principalmente, ampliado esta conscientização para suas casas e 

comunidade. Os papéis produzidos nesta oficina foram distribuídos entre os professores, 

que no momento de avaliação oral da atividade, demonstraram empolgados com a 

experiência avaliando a possibilidade de execução na escola. 

Figura 01 – Capacitação dos professores multiplicadores 

   

Fonte: Autores (2017) 

 

 Na oficina realizada com os estudantes da Escola Municipal Jorge da Cunha 

Carneiro, a proposta de aliar a conscientização ambiental com a aprendizagem na 

disciplina de língua portuguesa ocorreu na forma de produção de texto relatando a 

experiência vivida na produção do papel reciclado. Este texto foi escrito nas folhas de 

papel reciclado pelos estudantes. Essa atividade fez com que os estudantes percebessem 

que o processo de aprendizagem pode ocorrer para além da sala de aula, além de 

salientar o quão importante é preservar meio ambiente reconhecendo-se como integrante 

deste e corresponsável pelo mesmo. As figuras 02 e 03 ilustram esta etapa do projeto 

com os estudantes participando da oficina e da produção de textos. 

Figura 02 – Preparação do papel com os alunos da Escola Municipal Jorge da Cunha Carneiro 

        

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2017) 

 

 

Figura 03 – Realização do projeto na escola parceira 
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Fonte: Autores (2017) 

 

 O papel reciclado também foi utilizado nas oficinas de formação na disciplina de 

Matemática da escola parceira para os professores do ensino fundamental anos iniciais e 

para os alunos do curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Matemática conforme 

ilustra a figura 04. Nos dois casos os professores utilizaram o papel reciclado para 

elaborar materiais manipulativos para utilizar em sala de aula como recursos didáticos 

para a abordagem da matemática.  

 

Figura 04 – Utilização do papel reciclado para a elaboração de materiais de ensino para a Matemática  

      

     

Fonte: Autores (2017) 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto Reciclagem de Papel como uma proposta para a Educação Ambiental, 

Conscientização Popular e Inclusão Social oportunizou para equipe executora e 

principalmente aos bolsistas dos cursos de Licenciatura em Química e Engenharia 

Mecatrônica vivenciar experiências diretamente nos ambientes escolares, contribuindo à 

sua formação acadêmica e para a formação relacionada com a cidadania e 

siustentabilidade. Para a comunidade externa à instituição, o projeto proporcionou o 

desenvolvimento de atividades diferentes das comuns da rotina escolar, de maneira que, 

a partir do processo de formação desencadeado pelo projeto, as questões ambientais se 

tornem mais presentes no ambiente escolar na forma de conscientização e da inclusão 
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social, atitudes observadas no decorrer do projeto. Os alunos envolvidos no projeto, tanto 

da comunidade interna quanto externa passam a ter atitudes positivas em relação a 

necessidade de preservação do meio ambiente e utilização consciente dos recursos 

advindos deste. A reciclagem deve ser praticada e, se iniciada desde cedo e propagada 

em todos os meios sociais, as questões ambientais passam a ser vivenciadas e não mais 

algo extraordinário ao ambiente escolar. Acredita-se na mudança da postura dos 

indivíduos em relação a utilização dos recursos naturais com maior responsabilidade.  
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Resumo: Com o intuito de ratificar o compromisso do Instituto Federal de Santa Catarina-IFSC, Campus 
Criciúma com o desenvolvimento sustentável, está em desenvolvimento o Projeto de Extensão Reciclagem 
de papel como uma proposta para a Educação Ambiental, Conscientização Popular e Inclusão Social. O 
projeto utiliza a reciclagem de papel objetivando conscientizar a comunidade interna e externa ao campus 
quanto à importância da utilização adequada do papel e as vantagens de seu reaproveitamento. O projeto 
iniciou com a fundamentação teórica dos bolsistas e a adequação do espaço para a realização da reciclagem 
do papel. Em seguida iniciou-se o processo de coleta seletiva do papel descartado nos diferentes setores do 
IFSC campus Criciúma. O envolvimento com a comunidade externa, dá-se em parceria com a Escola 
Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Jorge da Cunha Carneiro. Nessa escola foram realizadas oficinas 
de reciclagem de papel com a participação de estudantes e professores. Destaca-se que o processo utilizado 
para a reciclagem é quase todo artesanal, podendo ser reproduzido por todos que realizam a oficina, o que 
facilita a difusão da proposta entre professores, alunos e comunidade. Os resultados apontam uma produção 
média de 50 papéis por semana, no tamanho de uma folha A-4, com diferentes cores. O papel reciclado é 
utilizado pelos professores no desenvolvimento de materiais de ensino para a realização de atividades 
educacionais. O projeto em andamento está incentivando a implantação de outros projetos no mesmo âmbito, 
a exemplo do projeto de pesquisa intitulado: Tingimento de papel reciclado com corantes naturais. Ainda 
assim, os resultados não podem ser mensurados com exatidão, uma vez que envolve professores 
multiplicadores e, estes por sua vez, continuam propagando aspectos sociais e ambientais do projeto. 
 
Palavras-Chave: Processo de reciclagem de Papel, Educação Ambiental, Sustentabilidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Um dos aspectos essenciais da educação na contemporaneidade é a 

preocupação quanto ao processo de formação oferecido nas instituições de ensino. Por 

muito tempo se considerou que o papel da escola era o de transmitir conhecimento, mas 

hoje, o universo que envolve a educação possibilita uma formação integral. As pessoas, 

em um universo de possibilidades, podem mudar a forma de comportamento e de ver o 

mundo, podendo modificar os atuais padrões de produção e consumo por meio da 

conscientização (DA SILVA et al.,2013).  

Por outro lado, existem evidências de que caso continuemos no ritmo de 

crescimento econômico do último século, no ano de 2050 teremos mais de dois bilhões e 

meio de pessoas adentrando ao mercado de consumo. Isso indica, por quase unanimidade 

entre os cientistas, que o modo de vida da classe média mundial tenha que ser alterado 

devido à falta de recursos naturais (NASCIMENTO, 2012).  

Neste contexto, há a necessidade de se buscar alternativas para diminuir os 

resíduos lançados ao meio ambiente. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), apenas 13% dos resíduos sólidos urbanos no 

Brasil vão para a reciclagem, sendo este um setor da economia ainda pouco explorado no 
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país. Em relação a reciclagem de papel, segundo o Compromisso Empresarial para 

Reciclagem (CEMPRE), no Brasil apenas 31,2 % do papel que circulou pelo país em 2014 

foi reciclado. O mesmo estudo afirma ainda, que a reciclagem de papéis neste mesmo ano, 

em países em desenvolvimento é superior à média nacional. A Argentina reciclou 46% do 

seu papel, a China 40% e a Rússia 36,4 % no ano de 2014. Nos Estados Unidos, mais da 

metade do papel coletado é exportado, resultado de incentivo e investimento das indústrias 

nesse setor. 

O Instituto Federal de Santa Catarina, atendendo ao compromisso com a 

sustentabilidade, que integra parte de sua missão, tem incentivado ações que envolvem as 

questões ambientais. Este projeto atende a esta demanda, ao mesmo tempo em que busca 

a conscientização da sociedade, a partir da prática dos 3Rs: Reduzir, Reutilizar e Reciclar, 

visando o consumo e o desenvolvimento sustentável e consciente na comunidade.  

 O Projeto de Extensão Reciclagem de papel como uma proposta para a 

Educação Ambiental, Conscientização Popular e Inclusão Social, tem como objetivo geral 

conscientizar alunos e a comunidade interna e externa quanto à importância da utilização 

adequada do papel e as vantagens de seu reaproveitamento por meio do processo de 

reciclagem. 

 

2 METODOLOGIA 

O projeto de extensão Reciclagem de papel como uma proposta para a 

Educação Ambiental, Conscientização Popular e Inclusão Social iniciou suas atividades em 

novembro de 2016, seguindo etapas previamente planejadas. Com a formação do grupo 

de trabalho composto por dois bolsistas (um de Licenciatura em Química e outro de 

Engenharia Mecatrônica), a Coordenação do Projeto e mais uma equipe de apoio o projeto 

começou a ser delineado.  

A primeira etapa consistiu em um levantamento do estado da arte acerca do 

processo de reciclagem de papel, compreendendo-o em seus aspectos ambientais, 

econômicos e sociais; além do mapeamento, seleção e contato com as escolas e 

comunidades inseridas no projeto. 

Posteriormente, foi realizada uma visita ao Centro Universitário Barriga Verde 

(UNIBAVE), na cidade de Orleans. Essa instituição mantém há muitos anos um programa 

de reciclagem artesanal de papel, semelhante ao que se deseja implantar no IFSC 

Criciúma. O objetivo dessa atividade foi conhecer na prática o processo artesanal de 

reciclagem de papel, por meio de uma oficina, oferecida pela instituição.  (Figura 01). 
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Figura 01: Oficina de reciclagem de papel na UNIBAVE - Orleans. 

 

Fonte: Autores (2016). 

Com a experiência adquirida na oficina, foi possível definir a metodologia a ser 

utilizada no processo de reciclagem de papel, semelhante ao aprendido. A reciclagem de 

papel no campus é um processo artesanal, o que, na prática, possibilita o entendimento, 

pelo público alvo, das questões sobre o consumo consciente e a educação ambiental.  

A próxima fase foi o planejamento para a montagem do espaço para o processo 

de reciclagem. Para tanto, a cozinha da quadra poliesportiva do IFSC, Campus Criciúma 

foi readequada, resultando em uma pequena “oficina”. Foram adquiridos utensílios, tais 

como: liquidificador industrial, balde e tecidos, e confeccionadas três telas e uma prensa.  

Com os equipamentos e utensílios adquiridos, iniciou-se o processo de 

reciclagem. Todo o processo desenvolvido pode ser observado na Figura 02:  

 

Figura 02 : Etapas do processo de reciclagem de papel. 

 

1º Cortar o papel em pequenos pedaços e colocar de molho em água até haver uma boa absorção pelo papel 
(aproximadamente 24 horas). 

2º Despejar o papel molhado no liquidificador e bater. 

3º Colocar o papel moído em um recipiente adequado, para que caiba o molde, e preencher com água. 

4º Usar o molde para retirar o papel do recipiente. O molde pode ser feito com filetes de madeira em um tamanho 
um pouco maior que uma folha A4. Deve-se cobrir um dos lados com uma rede que tenha um espaçamento que 
segure apenas o papel e passe toda a água. Para conseguir uma maior espessura do papel pode ser usado outro 
molde por cima, etapa 4° da figura 02. 

5º Depositar o molde sobre um tecido que absorva pouca água, para que faça apenas a separação entre uma folha 
produzida e a outra.  

6º Secar sobre o molde para que o papel solte. 
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7º Colocar os papéis em uma prensa, para secagem e compactação do papel por 24 horas. 

8º Secar os papéis em uma prateleira de telas, por aproximadamente mais 24 horas. 

Fonte: Autores (2017). 

 

Após esse procedimento, o papel reciclado poderá ser utilizado para diversas 

finalidades. 

   

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A produção de papel reciclado está sendo executada no IFSC Criciúma desde 

fevereiro de 2017. Junto à produção interna, foram desenvolvidas oficinas com alunos e 

professores no âmbito do campus e também com alunos e professores da escola  

E.M.E.I.E.F. Jorge da Cunha Carneiro, parceira neste projeto.  

O projeto mantém o controle da produção e reutilização do papel reciclado. 

Atualmente, a produção está em torno de 50 folhas de papel no tamanho A4 por semana. 

Os papéis são produzidos com diferentes características conforme a necessidade e a 

aspiração (Figura 03).  

Figura 04: Papéis produzidos com diferentes características. 

 

Fonte: Autores (2017). 

Como resultado, verifica-se que, de acordo com as características dos materiais 

utilizados e do processo de reciclagem, também são produzidas folhas de papel que 

apresentam aspectos bastante distintos em relação às características físicas e 

possibilidades de finalidade de uso, destacando-se, por exemplo, a distinção quanto à sua 

gramatura, conforme especificado no quadro 01. 

 

Quadro 01: Massas em gramas das folhas produzidas. 

Baixa gramatura (g) 12 14 16 18 20 22 

Alta gramatura (g) 24 26 28 32 36 42 

Fonte: Autores (2017). 

 

De acordo com o quadro 01, verifica-se que há uma alta variação de peso do 

papel, mas a maioria dos papéis possui entre 18 e 26 gramas. Como as finalidades de uso 

são as mais variadas, todas as folhas são aproveitadas, principalmente para a elaboração 

de materiais artesanais em atividades de ensino. 
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A coloração é resultado de testes com corantes artificiais, papel crepom e fixação 

de flores com pedra hume. Por se tratar da produção de papéis artesanais, a utilização de 

corantes deixa o material mais atrativo. Por isso, são testadas diferentes tonalidades, 

obtidas a partir da manipulação de corantes artificiais utilizados em tecidos, devidamente 

dissolvidos em laboratório para melhor resultado. 

Outro aspecto observado no projeto foi a quantidade em gramas de papel 

descartado, do que inicialmente foi posto do processo. O quadro 02 indica esta quantidade 

e o resultado médio produzido após o processo. 

 

Quadro 02: Produção média diária. 

Peso do papel a ser reciclado (g) 468,00 

Peso do papel finalizado (g) 420,80 

Quantidade de água (L) 6,24 

Fonte: Autores (2017). 

 

 Os dados da produção do quadro 02 mostram o aproveitamento médio de um 

processo realizado. Observa-se que o processo é otimizado e o que sobra deste fica 

armazenado e é reaproveitado na reciclagem seguinte. 

 Os papéis produzidos pelo projeto até o momento foram utilizados por 

professores em atividades de ensino, em oficinas de formação de professores e na  

confecção de materiais manipulativos para atividades relacionadas a docência, conforme 

ilustra a figura 04. 

 

Figura 04: Professores multiplicadores e em formação desenvolvendo atividades com os papéis reciclados. 

  

 

Fonte: Autores (2017). 

Durante o desenvolvimento do projeto e a realização das oficinas, várias 

discussões foram realizadas com a comunidade e novas ideias foram implantadas, 

objetivando tanto a melhoria e otimização do processo de reciclagem quanto a adequação 
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das estratégias de inserção da temática junto ao público-alvo. Como exemplo, destaca-se 

a utilização de um tipo de papel usado em publicidade para a reciclagem. Havia inicialmente 

no grupo a ideia de que não seria possível a reciclagem com esse tipo de papel. Testes 

mostraram ser possível o processo, e com bons resultados.  

Mas, inúmeros são os desafios, como por exemplo, a questão da coleta e 

tratamento do papel. Neste sentido, o campus Criciúma já tem, dentre suas práticas 

sustentáveis, a realização da coleta seletiva dos resíduos sólidos, facilitando o destino do 

papel para a reciclagem. No campus, o papel descartado é coletado e fragmentado 

mecanicamente. Já na escola parceira, os papéis descartados em sala de aula são 

armazenados em caixas e usados para reciclar durante as oficinas. Porém, na comunidade, 

de forma geral, a coleta seletiva ainda apresenta limitações.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do projeto “Reciclagem de papel como uma proposta para a 

Educação Ambiental, Conscientização Popular e Inclusão Social” tem propiciado vivências 

e aprendizagens diferenciadas pelos envolvidos. Contribui, também, para que o IFSC 

Campus Criciúma consolide as atividades relacionadas à sustentabilidade e à coleta 

seletiva de resíduos sólidos, especialmente no caso do papel que é descartado dos 

diferentes setores da instituição.  

Uma nova etapa do projeto prevê a utilização otimizada do papel reciclado, não 

somente para atividades de ensino, mas também para o diálogo com outros parceiros 

externos e internos. Dentre estes, destacamos a possibilidade de contribuir com alternativas 

importantes, como a geração de renda proposta pelo projeto de extensão “Mulheres Sim”, 

ora em desenvolvimento.  

Outro encaminhamento a destacar é a parceria, a partir do segundo semestre do 

ano de 2017, com um projeto de pesquisa sobre a utilização de corantes naturais para o 

tingimento de papel reciclado de forma sustentável. O projeto “Tingimento de papel 

reciclado com corantes naturais: desenvolvendo novas metodologias sustentáveis” promete 

alavancar ainda mais a qualidade do papel produzido no campus.  

O projeto tem se mostrado muito eficiente quanto ao equacionamento de 

questões importantes relacionadas ao seu objetivo, destacando-se a concretização da 

indissociabilidade entre as atividades de pesquisa, ensino e extensão, propiciando ao IFSC 

atender às exigências educacionais com qualidade. 

Operacionalmente, o tipo de reciclagem escolhida atendeu muito bem ao 

objetivo principal deste projeto, sendo que por sua simplicidade, possibilita aos 
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multiplicadores a reprodução das oficinas e a difusão da ideia junto aos alunos, pais e 

comunidade. 

Como desdobramentos futuros, esse projeto além de disseminar a ideia de  

conscientização ambiental e consumo consciente, visa ampliações estratégicas e 

tecnológicas, como a utilização da água da chuva no processo, a coloração orgânica, o 

aproveitamento dos resíduos como adubo e a própria evolução do processo de reciclagem 

visto que, o IFSC preconiza em seus valores a sustentabilidade pautada pela 

responsabilidade social e ambiental. 

O projeto segue em andamento e, na dinâmica de multiplicadores, não há como 

determinar as fronteiras que seu desenvolvimento poderá atingir.  
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Resumo: Aborda, por meio de recortes significativos coletados no atendimento clínico, um estudo de caso 
de um jovem que recebeu o diagnóstico de dislexia de desenvolvimento em sua fase adulta, bem como as 
consequências que esse transtorno de aprendizagem ocasiona a esse sujeito quando ele tenta ingressar no 
mercado de trabalho. Trata-se de um jovem de vinte e quatro anos que, mesmo tendo recebido o certificado 
de conclusão do ensino médio, apresenta dificuldades em ler, escrever e interpretar, o que afeta sua vida 
pessoal, social e, sobretudo, sua vida profissional. Como pode ocorrer com qualquer pessoa com dislexia, o 
sujeito de que trata este estudo apresenta algumas comorbidades, como ansiedade, insônia e baixa 
autoestima. No decorrer do artigo, discute-se como encontrar caminhos que podem oferecer novas 
oportunidades de aprendizagem a esse sujeito e promover sua inclusão na sociedade. 
 
Palavras-Chave: Dislexia do desenvolvimento. Transtorno de aprendizagem.  Mercado de trabalho. 
Comorbidades. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

A atuação na psicopedagogia, bem como a área acadêmica da 

neuropsicopedagogia clínica, apresentam, com frequência, situações que merecem 

atenção, não apenas no que diz respeito ao diagnóstico e prognóstico das dificuldades 

relacionadas a aprendizagem da lecto-escrita, mas sobretudo no que diz respeito às 

práticas educativas do nosso sistema escolar. Neste trabalho, o foco de investigação é 

um caso ainda mais grave. O jovem de que trata este estudo recebeu o certificado do 

ensino médio de uma escola pública estadual estando ainda na fase silábica de 

alfabetização e apresentando grandes dificuldades em executar atividades relacionadas a 

aritmética básica. 

A dislexia, por ser um transtorno complexo, de muitas facetas, pode causar 

sérias consequências na qualidade de vida do sujeito, principalmente no que se refere à 

aquisição da linguagem oral e escrita como habilidades sociais e culturais. É considerada 

uma dificuldade da área da linguagem, especificamente uma desordem da leitura e da 

linguagem escrita. Trata-se, portanto, de uma disfunção neurológica (ROTTA; 

OHLWEILER; RIESCO, 2006), mas que em nada afeta a inteligência do sujeito, como 

ressalta Fonseca (2009). 

Há uma concordância entre os pesquisadores quanto ao conjunto de 

características que são encontradas no sujeito com dislexia do desenvolvimento 

(MOOJEN; BASSÔA; GONÇALVES, 2016): fluência, precisão e compreensão da leitura 

afetadas; dificuldade com as trocas de letras, com a ortografia e com a produção textual; 
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origem neurobiológica; forte tendência genética; ausência de habilidade no 

processamento fonológico e na memória fonológica; situação que perdura por toda a vida, 

podendo ser atenuada com processos de intervenção; se não houver intervenção, pode 

evoluir para distúrbios comportamentais; e pode ocorrer em indivíduos com visão e 

audição normais, sem problemas neurológicos ou psiquiátricos graves. 

O foco deste estudo de caso é um adulto que não frequentava mais a escola e, 

ao ingressar no mercado de trabalho, enfrentou obstáculos para desenvolver suas 

atividades devido a sua dificuldade em dominar a leitura e a escrita. Neste estudo, 

pretende-se apresentar e discutir como essas dificuldades repercutem na vida pessoal, 

profissional e social do aprendiz. As questões de ordem afetivo-emocional, como 

ansiedade, sudorese, insônia, baixa autoestima e pouca sociabilidade, se estenderam ao 

longo do seu desenvolvimento. 

O objetivo principal do artigo é expor como as dificuldades na aprendizagem da 

lectro escrita e suas sintomatologias interferem na vida de uma pessoa, especialmente 

quando o sujeito passa todos os anos escolares sem entender a causa de suas 

dificuldades. Para dar conta desse objetivo, recorre-se ao embasamento de autores como 

Margaret Slowling, Newra Rotta, Vitor da Fonseca, Fernando Capovilla, Sônia Moojen, 

Renata Mousinho e Luciana Alves. Busca-se a Epistemologia Convergente, de Jorge 

Visca, para seguir os passos metodológicos do estudo de caso, e também a metodologia 

clínica de Maria Lúcia Weiss. 

 

2 METODOLOGIA, INSTRUMENTOS E ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO 

Existem poucos testes para um diagnóstico diferencial de dislexia em adultos e 

muitos são exclusividade do psicólogo. Neste caso, utilizou-se: CONFIAS (Consciência 

Fonológica: Instrumentos de Avaliação Sequencial), Sonia Moojen, 2007; TA (Teste de 

Audibilização), Clarissa Golbert, 1988; TMG (Teste de Motricidade Global), Francisco 

Rosa Neto, 2015; PEA (Programa de Estimulação na Atenção), Rafael Pereira; PCFF 

(Prova de Consciência Fonológica por Figura), Capovilla, 2003; e Atividades 

metalinguísticas de consciência fonológica, Simaia Sampaio, 2009. 

Como o aprendiz veio com um diagnóstico de dislexia (DSM-V e CID 10) dado 

pela fonoaudióloga e pelo neurologista, procurou-se confirmar a avaliação e, 

posteriormente, investigar em que nível de leitura e escrita o sujeito se encontrava. Na 

investigação diagnóstica e na intervenção, pois ambas ocorrem simultaneamente, vários 

recursos foram utilizados: escuta atenta a todas as falas e atitudes do aprendiz; testes 

(cognitivos, sensoriais, psicomotores); atividades lúdicas (jogos, quebra-cabeças, 
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montagens de figuras e letras, desenhos). Nos desenhos, foram adaptadas algumas 

provas projetivas de Jorge Visca, para investigar seu vínculo com a aprendizagem. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Motivo da consulta 

O pai de uma criança que já havia sido paciente apresentou, por meio de um 

telefonema e em uma sessão, as dificuldades que o afilhado, Paulo (nome fictício) de 23 

anos, estava enfrentando no emprego, por não dominar leitura e escrita. A intenção do 

padrinho era auxiliar o afilhado, custeando seu tratamento, para que o mesmo pudesse se 

manter no mercado de trabalho. 

 

3.2 Relatos do Aprendiz 

Nas primeiras sessões, a preocupação foi criar um vínculo de mútua confiança 

entre o aprendiz e a terapeuta. Sua ansiedade foi constatada de imediato: tentava 

disfarçar seu nervosismo com um comportamento motor com o corpo, balançava as 

pernas, alternadamente, e friccionava uma mão na outra. Suava frio nas mãos e no rosto. 

Não gostava de abordar as questões de ler e escrever. Sua autoestima estava bastante 

abalada. Em encontros semanais, falava sobre sua vida escolar e profissional. 

Na escola, como Paulo não lia e não escrevia, escutava o que os professores 

falavam e procurava simular as dificuldades, utilizando sua oralidade. O aprendiz criou 

mecanismos específicos para poder, em sala de aula, superar alguns obstáculos. Um 

desses mecanismos foi fazer trabalhos em grupo e manter amizade com uma colega que 

o ajudava. Quando terminou o Ensino Fundamental, foi para uma escola pública estadual 

frequentar o Ensino Médio. Tentou tirar carteira de motorista (CNH), mas reprovou nos 

testes escritos. 

Frente a todos esses obstáculos, como sua mãe também relata, Paulo resolveu 

procurar uma fonoaudióloga. Essa profissional passou a trabalhar com ele a leitura e a 

escrita. “Foi com essa pessoa que eu percebi que tinha condições de aprender um 

pouquinho mais”, relata. A terapia com a fonoaudióloga se estendeu por 6 meses. 

Durante o tratamento, a profissional encaminhou-o para outro neurologista (quando 

pequeno já havia passado por um) com a hipótese diagnóstica de dislexia. O médico 

fechou o diagnóstico e recomendou que ele continuasse com a medicação que já usava. 

Esses fatos aconteceram em 2013. 

Em uma sessão, desabafou: “Sou louco, mas o meu maior sonho é fazer um 

curso superior”. Nessa época, Paulo já havia recebido o certificado do ensino médio. 
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Como um forte vínculo de confiança já estava estabelecido, propôs-se trabalhar na terapia 

com metas. Escolheu que a meta prioritária seria a CNH. Em seguida, faria um curso 

técnico sistemático. Mais tarde, enfrentaria o vestibular. Mas, mesmo tendo melhores 

perspectivas em sua vida e mesmo estando mais confiante, eram perceptíveis os 

prejuízos de ordem emocional. 

 

3.3 Anamnese com a mãe 

De acordo com o relato da mãe, a gravidez foi tranquila e Paulo nasceu de 

parto normal. Seu desenvolvimento neuropsicomotor ocorreu dentro dos padrões. O 

aprendiz tardou um pouco para falar, mas não foi uma demora significativa. A mãe conta 

que, tanto na Educação Infantil como no ensino fundamental, as dificuldades de 

aprendizagem eram evidentes. Paulo foi reprovado no primeiro e no segundo ano e era 

rotulado de preguiçoso, tanto na escola quanto na família. Quando a mãe era comunicada 

sobre suas dificuldades, ela lhe dava surras de chinelo. Reprovou em três anos escolares, 

mas os anos específicos a mãe não se lembra. Somente no quarto ano é que a 

professora percebeu que, na oralidade, ele sabia responder sobre alguns conteúdos que 

lhe eram ensinados. Falou com a sua mãe, que trabalhava na escola como merendeira, e 

orientou-a para que o levasse ao médico neurologista. O mesmo deu o diagnóstico de 

ansiedade e receitou o medicamento Tegretol. Nessa época, Paulo estava com 10 anos. 

 

3.4 Resultados da análise dos dados 

A compreensão e a análise da produção do sujeito nas sessões nos fornecem 

dados importantes para o diagnóstico e intervenção (BOSSA, 1994). Essa investigação 

busca compreender integralmente como o sujeito aprende e os desvios que 

impossibilitam as novas entradas para a aprendizagem. 

Necessário se faz analisar estes dados considerando alguns aspectos ligados 

a quatro perspectivas na abordagem do fracasso escolar: 

• Aspectos cognitivos: apresentou dificuldades em análise fonêmica, memória de 

curto prazo, atenção, sequenciação e síntese auditiva; dificuldades nas funções 

executivas; 

• Aspectos orgânicos: sua constituição biofisiológica não apresentou nenhuma 

alteração; 

• Aspectos emocionais: apresentou manifestações comportamentais de ansiedade, 

baixa autoestima, insegurança na sua relação com a construção do conhecimento; 

• Aspectos sociais: pouca sociabilidade, gosta de isolar-se; 
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• Aspectos linguísticos: muita dificuldade em ler, interpretar e, principalmente, 

escrever. Apresenta um vocabulário limitado (ambiente relacional). 

É importante pontuar que também foram observados vários aspectos e 

habilidades positivas no aprendiz: responsável, educado, respeitoso, prestativo e com 

muito desejo de aprender. Na oralidade, interpreta bem, e possui inteligência dentro da 

normalidade. 

Constatou-se, no diagnóstico, que o aprendiz estava no nível silábico 

alfabético, fazendo muitas trocas de letras (vogais surdas/sonoras). Com muita dificuldade 

e quando mediado, empregava a rota fonológica. Não conseguia ler pseudopalavras. Lia, 

aos tropeços, palavras com duas sílabas simples e copiava vagarosamente, letra por 

letra. Usava letras maiúsculas (caixa alta). Fazia “confusão fonética”. Com a utilização do 

método fônico, através de software (Capovilla), o aprendiz passou a ler um pouco melhor. 

Sempre procurando adaptar as atividades ao sujeito adulto que confiava no trabalho 

sendo desenvolvido, trabalhou-se com poesias simples, buscando treinar a rota 

fonológica e explorar novas palavras e seus significados. Utilizou-se várias atividades de 

leitura e interpretação de pequenos textos. O aprendiz passou a demonstrar interesse na 

leitura e na escrita e seu vocabulário foi sendo ampliado. 

O aprendiz também apresenta dificuldades nas habilidades matemáticas 

básicas e de raciocínio, quando lhe é apresentado o sistema numérico através da escrita. 

Geralmente, a dislexia traz em seu bojo a discalculia, uma disfunção neurológica que gera 

dificuldade para lidar com cálculo e tudo que envolve sequência lógica (ROTTA; 

OHLWEILER; RIESCO, 2006). Paulo conhece o processo matemático, mas não 

consegue lidar corretamente com as quatro operações, especialmente a divisão. No 

raciocínio oral, consegue se sair razoavelmente bem usando calculadora. Na intervenção, 

foi explorada sua criatividade usando o lúdico (material dourado, jogos, brincadeiras). 

Na motricidade global, o aprendiz não apresenta dificuldades, executando 

movimentos amplos como correr, pular, saltar e dançar. Apresentou algumas dificuldades, 

principalmente de percepção espacial e temporal: lateralidade, organização temporal, 

sequenciação, movimentos ritmados, classificação. Na motricidade fina, ainda tem 

algumas dificuldades, especialmente no traçado das letras e números. 

O uso dos jogos cognitivos e estratégicos estimularam o desenvolvimento da 

leitura, da escrita e de seu raciocínio lógico. O aprendiz fortifica a confiança em si mesmo 

quando percebe que já lê alguns itens. 
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4 INCLUSÃO: DE VOLTA À ESCOLA 

O aprendiz foi motivado a frequentar novamente um curso, pois a leitura e a 

escrita precisavam ser exercitadas sistematicamente. Em agosto de 2016, surgiu uma 

oportunidade: o Instituto Federal de Santa Catarina, localizado na mesma cidade de 

Paulo, abriu inscrições para o curso de Produção Têxtil. A modalidade da seleção foi feita 

por sorteio público e análise socioeconômica. 

O aprendiz foi chamado para matricular-se e já compreendendo e aceitando as 

causas de suas dificuldades, concluiu-se que sua situação de aprendizagem deveria ser 

colocada para a equipe pedagógica da escola. Marcou-se uma reunião no colégio, com a 

participação também do padrinho, seu “benfeitor”. A equipe do NAPNE (Núcleo de 

Atendimento a Pessoas com Necessidades Especiais - IFSC), representada pela 

psicóloga, mostrou-se muito receptiva. Foi apresentado e discutido um material escrito 

que orienta sobre como se deve lidar com o aluno disléxico em sala de aula. A escola 

disponibilizou uma aluna estagiária para ser sua monitora, principalmente nas provas, o 

que foi bem aceito pelo aprendiz. Atualmente, Paulo frequenta o segundo ano do curso 

técnico e a mesma aluna continua a ajudá-lo. 

Pode-se afirmar com segurança que houve uma inclusão do aprendiz nessa 

nova etapa acadêmica de sua vida. Ousando voar mais alto, após conseguir a CNH e 

finalizar o curso técnico, Paulo pretende se preparar para fazer um curso superior. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O enfoque da neuropsicopedagogia dado a esse estudo ressalta a importância 

de compreender o aprender humano na prática educativa ao trazer à tona o transtorno de 

aprendizagem do ato de ler e escrever e suas sintomatologias na vida do adulto disléxico. 

Esse estudo de caso fornece uma ilustração da importância do diagnóstico 

precoce de transtorno de leitura e escrita. Quanto mais cedo for identificado, menores 

serão os prejuízos acadêmicos e sociais a que o sujeito será exposto. Grande parte dos 

pesquisadores concorda que os transtornos de aprendizagem são muito mais fáceis de 

prevenir do que de remediar, que fazer a intervenção nos anos iniciais do ensino 

fundamental reduz significativamente as sintomatologias. 

Na sociedade atual, o domínio das habilidades de leitura e escrita são fatores 

fundamentais que contribuem para minimizar as desigualdades sociais, promover a 

socialização e inserir as pessoas no mercado de trabalho. O sujeito desse estudo de 

caso, por não atender a esses requisitos, encontra-se à margem do mercado de trabalho. 

Contudo, à medida que foi aprendendo a dominar melhor o ato de ler e de escrever, 
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continuou buscando a realização de seus sonhos, e seus sintomas comportamentais 

passaram a ter menos intensidade. Com as reflexões aqui apresentadas, espera-se 

contribuir e iluminar caminhos possíveis de serem trilhados por crianças, adolescentes e 

jovens que sofrem com esse transtorno que os coloca à margem da sociedade. 
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Resumo: O objetivo do presente trabalho foi elaborar um material didático experimental que seja significativo 
e que possa contribuir para a formação de educadores críticos e comprometidos com o ensino de Química. 
O mesmo foi desenvolvido no âmbito do Projeto de Extensão intitulado “As metodologias ativas de 
aprendizagem na formação de professores: o desenvolvimento de aulas de Química por meio da utilização 
de um conjunto didático experimental”, aprovado pelo edital 03/2016 APROEX do Instituto de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Campus Criciúma. Para tanto, foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica para escolha dos conteúdos de Química do ensino básico, foram elaboradas nove sequências 
didáticas experimentais, as mesmas foram divididas nos seguintes temas: propriedades e transformações da 
matéria, estrutura atômica e interações, funções e reações químicas, dispersões, cinética Química, equilíbrio 
químico, eletroquímica, funções orgânicas e suas propriedades e reações orgânicas. O conjunto didático 
experimental foi desenvolvido em formato de caixa, a mesma contém nove maletas com os materiais 
necessários para cada sequência didática experimental elaborada. Durante a elaboração do conjunto foram 
realizados testes de cada experimento escolhido, com o objetivo de serem utilizados posteriormente em sala 
de aula como ferramenta didática inovadora, já que as sequências estão baseadas em metodologias ativas. 
Os encontros semanais com a equipe do projeto mostraram a relevância do trabalho desenvolvido pelos 
licenciandos, bolsistas do projeto, uma vez que os mesmos destacaram a importância desta atividade na 
formação de futuros professores. E finalmente, propiciou a produção do material didático-pedagógico que 
pode ser utilizado como ferramenta de ensino de Química, além de contribuir na execução dos estágios 
curriculares da licenciatura em Química e oficinas que poderão ser oferecidas pela instituição. 

 
Palavras-Chave: Ensino de Química, Experimentação, Material didático. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A partir de experiências no convívio com alunos, puderam ser percebidas 

dificuldades em compreender conteúdos relacionados ao campo conceitual da Química. 

Buscando diminuir tais dificuldades, uma alternativa é a diversificação metodológica na 

abordagem desses conteúdos em sala de aula. 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), estudar Química 

possibilita o estudante a argumentar posicionar-se frente a questões e situações sociais 

que envolvem conhecimentos da Química. O estudo da Química, nessa perspectiva, 

envolve a participação dos jovens e adultos em processos de investigação de problemas e 

fenômenos presentes no cotidiano. 

Uma das propostas do Projeto de Extensão intitulado “As metodologias ativas de 

aprendizagem na formação de professores: o desenvolvimento de aulas de Química por 

meio da utilização de um conjunto didático experimental”, aprovado pelo edital 03/2016 

APROEX do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Campus 
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Criciúma foi a elaboração de sequências didáticas experimentais baseadas em 

problematizações inspiradas em metodologias ativas. 

Para Bastos (2006, p.10) o conceito de metodologias ativas se define como um 

“processo interativo de conhecimento, análise, estudos, pesquisas e decisões individuais 

ou coletivas, com a finalidade de encontrar soluções para um problema.” Ainda segundo o 

autor o docente deve atuar como um facilitador, para que o estudante faça pesquisa, reflita 

e decida por ele mesmo o que fazer para alcançar os objetivos. 

O objetivo do presente trabalho foi elaborar um material didático experimental 

que seja significativo e que possa contribuir para a formação de educadores críticos e 

comprometidos com o ensino de Química. 

O conjunto didático experimental, intitulado “Química EmCaixa”, foi organizado 

em uma caixa contendo nove maletas com os materiais necessários para o desenvolvido 

das sequências didáticas experimentais elaboradas durante a execução do projeto. 

A elaboração do material didático experimental tem um papel importante na 

formação de futuros docentes de Química. Colognese e Nascimento Júnior (2004) 

salientam que a confecção de material didático-pedagógico durante a formação acadêmica 

dos licenciandos, se configura como uma forma de contribuir com o ensino-aprendizado. 

Nesse contexto, o material didático-pedagógico produzido pode ser utilizado 

como ferramenta de ensino de Química, além de contribuir na execução dos estágios 

curriculares da licenciatura em Química e oficinas que poderão ser oferecidas pela 

instituição. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O trabalho foi desenvolvido no âmbito do Projeto de Extensão intitulado “As 

metodologias ativas de aprendizagem na formação de professores: o desenvolvimento de 

aulas de Química por meio da utilização de um conjunto didático experimental”, aprovado 

pelo edital 03/2016 APROEX do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa 

Catarina, Campus Criciúma. 

A presente projeto foi dividido em três etapas: pesquisa bibliográfica, elaboração 

das sequências didáticas experimentais e organização do conjunto didático experimental. 

A pesquisa bibliográfica baseou-se em artigos científicos e livros com abordagem 

do Ensino de Química da educação básica. A mesma seguiu as seguintes etapas: a) 

identificação de delimitação do assunto, b) definição de critérios de inclusão e exclusão do 

material bibliográfico consultado, c) definição das informações a serem extraídas do referido 
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material e d) análise dos conteúdos das bibliografias, buscando estabelecer relações entre 

a teoria e a prática. 

A partir dos dados levantados o conjunto didático experimental foi desenvolvido 

pela equipe do projeto. Inicialmente, foram escolhidos os experimentos para compor o 

conjunto didático, após realizados orçamentos para compra dos materiais, e em seguida a 

elaboração das sequências didáticas experimentais, ressaltando a importância de temas 

inovadores e problematizadores para o uso em sala de aula. 

A segunda etapa do projeto diz respeito a elaboração das sequências didáticas 

experimentais, que abrangem conteúdos do primeiro ao terceiro ano do Ensino Médio, e a 

formulação das problematizações que compuseram o conjunto. 

Para montagem do conjunto didático que faz parte da terceira etapa do processo, 

testou-se os procedimentos elaborados pelas sequências didáticas, a fim de facilitar a 

montagem do conjunto e sua utilização, conforme a figura 01. 

 

Figura 01 – Teste dos experimentos presentes nas sequências didáticas 

Fonte: Autores 

 

Durante a elaboração do projeto foram realizadas encontros semanais com os 

bolsistas e professores a fim de aprimorar as sequências que serão utilizadas para finalizar 

o projeto de extensão em oficinas de formação inicial e continuada com a comunidade 

externa. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Conjunto didático experimental (figura 02) foi desenvolvida em formato de 

caixa, a mesma contém nove maletas com os materiais necessários para cada sequência 

didática experimental elaborada (figuras 03 e 04), as sequências estão divididas nos 
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seguintes temas: propriedades e transformações da matéria, estrutura atômica e interações, 

funções e reações químicas, dispersões, cinética química, equilíbrio químico, eletroquímica, 

funções orgânicas e suas propriedades e reações orgânicas. O mesmo teve como objetivo 

servir de apoio no Ensino de Química e contribuir para a formação dos licenciandos em 

Química. 

 

Figura 02 – Maletas das sequências didáticas 

Fonte: Autores 

 

Figura 03 – Maletas das sequências didáticas 

Fonte: Autores 

 

Figura 04 – Maletas com os materiais 

Fonte: Autores 
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Este material foi elaborado com materiais acessíveis e que possibilitam uma 

reflexão a partir das problematizações geradas em cada sequência, de forma que 

chamasse a atenção dos alunos do ensino básico ao relacionar-se com situações reais do 

cotidiano, como por exemplo: o teor de álcool na gasolina, usos e diferentes tipos de soros 

e a relação do caráter ácido e básico de alguns produtos alimentícios e de higiene. 

Os encontros semanais com a equipe do projeto mostraram a relevância do 

trabalho desenvolvido pelos licenciandos, bolsistas do projeto, uma vez que os mesmos 

destacaram a importância desta atividade na formação de futuros docentes. Possibilitando 

que os mesmos sejam profissionais capazes de trabalhar o Ensino de Química de forma 

significativa no desenvolver da sua prática docente. 

O projeto referido anteriormente encontra-se em andamento. As próximas 

etapas do projeto serão a apresentação e o desenvolvimento das sequências didáticas com 

os professores e alunos das escolas parceiras. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho em desenvolvimento visa articular Universidade-comunidade, ao 

desenvolver atividades dinâmicas na área do Ensino de Química, direcionadas para 

licenciados e alunos da educação básica, aproximando os diferentes níveis de ensino. 

Desta forma, a realização do mesmo fará com que as questões conceituais e 

problematizadoras da Química ganhem maior relevância para os envolvidos, possibilitando 

aliar ensino, pesquisa e extensão. 

Além disso, o conjunto didático experimental surge como um material didático 

importante que os professores poderão inserir nas suas práticas pedagógicas. Esta 

proposta apresenta significativas contribuições inovadoras para o Ensino de Química, 

destacando a produção de material didático aliado as metodologias ativas. 
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Resumo: O artigo está relacionado ao desenvolvimento de metodologias ativas, que possibilitará 
os estudos referentes ao Ensino da Química, além de promover formação inicial e continuada dos docentes 
envolvendo abordagens pedagógicas inovadoras. Para a oferta da formação em formato de oficina, foi 
apresentado aos professores de Química da rede pública estadual o material didático elaborado na execução 
do projeto de extensão aprovado pelo edital 03/APROEX, dentro das dependências do laboratório de Química 
do Instituto Federal de Santa Catarina – Campus Criciúma. As sequências didáticas experimentais 
apresentadas foram construídas a partir da formulação das problematizações que nortearam o 
desenvolvimento de cada metodologia que constitui o conjunto didático experimental. A oficina tem como 
objetivo apresentar e testar a funcionalidade das sequências didáticas experimentais para o uso em sala de 
aula. Durante a formação foi apresentada a fundamentação teórica e como desenvolver as sequências 
didáticas relacionadas aos conteúdos do primeiro e segundo ano do Ensino médio. Ao final da formação foi 
disponibilizado aos professores um questionário sobre o andamento das propostas apresentadas e foram 
promovidas discussões para sugestões de melhorias. Nesse contexto, a oficina também apresenta-se como 
importante ferramenta para contribuir com a formação dos alunos do curso de Licenciatura em Química 
através dos bolsistas que participam do projeto, e na capacitação dos professores da região sul de Santa 
Catarina. 

 
Palavras-Chave: Metodologias Ativas, Ensino de Química, Formação de Professores 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

As novas orientações para a atuação docente na disciplina de Química envolvem 

necessariamente o domínio dos conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentais. A 

partir de experiências no convívio com alunos, puderam ser percebidas dificuldades em 

compreender conteúdos relacionados ao campo conceitual da Química. Buscando diminuir 

tais dificuldades, uma alternativa é a diversificação metodológica na abordagem desses 

conteúdos em sala de aula. Destaca-se, neste contexto a seguinte problemática: Como 

implementar metodologias inovadoras no Ensino da Química que alie os conteúdos 

conceituais e procedimentais por meio da utilização de um conjunto didático experimental? 

Contrariamente ao modelo tradicional de ensino, defende-se que a 

aprendizagem de Química deve possibilitar aos alunos a compreensão das transformações 

químicas que ocorrem no mundo físico de forma abrangente e integrada, para que estes 

possam julgá-la com fundamentos teórico-práticos (NUNES; ADORNI, 2010). 

Para Freire (1977, p. 69) A educação é comunicação, é diálogo, na medida em 

que não há transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam 
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a significação dos significados. 

Sendo assim, a utilização das metodologias ativas de aprendizagem buscam 

envolver o aluno enquanto protagonista de sua aprendizagem, desenvolvendo o senso 

crítico diante do que é aprendido, bem como competências para relacionar esses 

conhecimentos ao mundo real. (KOEHLER, 2012) 

A transformação da realidade do educando via problematização aposta no 

diálogo entre professor e aluno que possibilita caminhos metodológicos para que ocorra 

uma aproximação entre o conhecimento científico e o senso comum que o aluno como 

sujeito ativo possui, transformando a forma de construir o conhecimento. Tendo em vista 

que ainda é persistente as práticas pedagógicas tradicionais e descontextualizadas que 

não promovem uma construção do conhecimento colocando o aluno como mero espectador. 

Com o objetivo de contribuir para a formação inicial e continuada foi apresentado 

aos professores de Química da rede pública estadual o material didático elaborado na 

execução do projeto de extensão aprovado pelo edital 03/APROEX, na forma de oficina, 

dentro das dependências do laboratório de Química do Instituto Federal de Santa Catarina 

– Campus Criciúma. 

Neste contexto, foram apresentadas as sequências didáticas experimentais 

baseadas em metodologias ativas que poderão contribuir para a prática dos docentes de 

Química em sala de aula, visando uma aprendizagem significativa. 

Além disso, a oficina apresenta-se como importante ferramenta para contribuir 

com a formação dos alunos do curso de Licenciatura em Química através dos bolsistas que 

participam do projeto, e na capacitação dos professores da região sul de Santa Catarina. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O trabalho faz parte do Projeto de Extensão intitulado “As metodologias ativas 

de aprendizagem na formação de professores: o desenvolvimento de aulas de Química por 

meio da utilização de um conjunto didático experimental”. 

A pesquisa apresenta uma forma de abordagem qualitativa, para Motta (2015, 

p.100), a pesquisa qualitativa “analisa as percepções dos sujeitos pesquisados sobre o 

mundo que os rodeia”. A execução do trabalho foi realizada em três etapas: visita às escolas 

parceiras, formação inicial e continuada em formato de oficina e relatos de experiência. 

No primeiro momento foram realizadas visitas às escolas parceiras do projeto, 

situadas no entorno do IFSC, além de uma breve entrevista com cada professor a fim de 

se obter informações referentes a suas experiências profissionais. 
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Com a execução das pesquisas de conteúdos e experimentos para o ensino 

médio, e já desenvolvidas as sequências didáticas, deu-se início a capacitação dos 

professores de Química das instituições de ensino parceiras. 

A oficina ocorreu em dois encontros de quatro horas nas dependências do 

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus Criciúma, sendo conduzida pelas professoras 

e os bolsistas do projeto. No primeiro encontro, foi apresentada uma visão geral do projeto 

e as orientações de como utilizar as sequências didáticas do primeiro ano em sala de aula. 

Já no segundo encontro, foram apresentadas as sequências do segundo ano e 

demonstrou-se os experimentos contidos nas mesmas. 

A primeira sequência didática experimental teve como tema as propriedades da 

matéria, a segunda estrutura atômica e interações, e a terceira funções e reações químicas. 

Já as elaboradas para o segundo ano, apresentadas no segundo encontro, tinham como 

tema: soluções e propriedades coligativas, cinética química e eletroquímica. 

Ao término dos encontros de formação inicial e continuada, foi encaminhado um 

questionário os professores participantes das oficinas. O referido questionário apresentou 

as seguintes perguntas: 1) Qual a última capacitação dentro da área que você participou? 

2) Das capacitações anteriores, as propostas foram executadas em sala de aula? 3) No seu 

entendimento que fatos dificultam o ensino/aprendizagem no contexto da Química? 4) De 

que forma você percebe a experimentação como instrumento ou ferramenta de ensino? 5) 

De que forma a capacitação oferecida pelo IFSC, através do projeto “Química EmCaixa” 

poderá contribuir para a sua atuação docente? 6) Em algum momento da sua prática atual 

de ensino os alunos atuam como sujeitos ativos no processo de aprendizagem? Cite 

exemplos. 7) Após a primeira percepção com relação às metodologias ativas, de que forma 

é possível relacionar o ensino e a prática em sala de aula com o uso dos princípios básicos 

destas metodologias? 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A formação inicial e continuada foi apresentada aos professores de Química da 

rede pública estadual, com a finalidade de implementar metodologias inovadoras no ensino 

da Química que alie os conteúdos conceituais e procedimentais por meio da utilização de 

um conjunto didático experimental. 

Diante das metodologias ativas apresentadas e a demonstração dos 

experimentos (figura 01), bem como os relatos apresentados pelas professoras 

participantes das oficinas pode-se constatar que os objetivos propostos pela formação 
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contribuem para formação docente e consequentemente tornam o Ensino da Química mais 

significativo. 

 

Figura 01 – Dia da formação 

Fonte: Autores 

 

Com a análise das respostas do questionário foi possível verificar que, de 

maneira geral, as formações continuadas da rede pública de educação básica estadual não 

são comumente frequentes, não atendendo as necessidades de formação nas áreas 

específicas. Outros relatos apontaram a dificuldade de implementação de atividades 

práticas no Ensino de Química devido a falta de recursos como laboratórios e materiais. 

Nesse contexto, a proposta do uso de metodologias ativas em sala de aula com 

o uso de sequências didáticas que utilizam experimentos simples e com materiais 

acessíveis podem ser utilizadas como estratégia didática (figura 02). A oficina apresentou 

aos professores participantes sequências didáticas que contemplam as etapas para o 

desenvolvimento de aulas, relacionado-as a um determinado conteúdo de Química, 

tornando assim a capacitação uma ferramenta aplicável. 

 

Figura 02 – Demonstração de experimentos 
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Fonte: Autores 

 

Em relação a contribuição da capacitação oferecida pelo IFSC através do projeto 

“Química em Caixa”, obteve-se respostas como: “Tornará as aulas de Química mais 

atraentes, instigando a curiosidade pela disciplina”. Este retorno se torna de suma 

importância visto que os professores participantes das oficinas não aplicavam até o 

momento metodologias que coloquem o aluno como sujeito ativo no processo de ensino-

aprendizagem. 

De acordo com Mitre (2008, p. 2137) “O estudante precisa assumir um papel 

cada vez mais ativo, descondicionando-se da atitude de mero receptor de conteúdos, 

buscando efetivamente conhecimentos relevantes aos problemas e aos objetivos da 

aprendizagem”. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A escola atual enfrenta problemas de múltiplas causas que causam vínculos 

negativos com a aprendizagem de forma geral, levando a desmotivação para ensinar e 

aprender. Isto se torna ainda mais evidente no contexto das ciências exatas, como é o caso 

da Química. Dentro desta temática a formação corrobora com os objetivos dos institutos 

federais citados na lei 11892/2008, onde os institutos federais devem “qualificar-se como 

centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições públicas de 

ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes 

públicas de ensino.” E assim, aproximar a instituição da comunidade externa. 
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O desenvolvimento do projeto, ainda em andamento, também contribuiu para o 

aprendizado dos bolsistas alunos da Licenciatura em Química, onde puderam refletir sobre 

a prática docente, bem como apropriar-se de conhecimentos sobre metodologias ativas 

ainda na graduação. A formação de professores somente será significativa quando 

constatado que as mudanças propostas ou as novas metodologias repercutirão na 

aprendizagem de seus alunos, a partir disto é que mudarão suas crenças e atitudes. 
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Resumo: A utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no Ensino de Química pode ser 
uma grande aliada quando bem aplicada. O objetivo desse trabalho é mostrar um método para o 
desenvolvimento de um curso a distância sobre Geometria Molecular. Para isso, foi utilizado o Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle) tendo como base a metodologia Construção de Materiais 
Educacionais Digitais (ConstruMED). A escolha desse método foi baseada na preocupação com as questões 
relacionadas tanto ao design pedagógico quanto à interface gráfica. O curso construído foi ofertado para duas 
turmas de cursos presenciais no Instituto Federal de Santa Catarina em Criciúma: Técnico em Química e 
Licenciatura em Química, totalizando 61 discentes. Como principal resultado verificou-se o respeito à 
individualidade de cada aluno em se tratando do ritmo de aprendizagem. Portanto, conclui-se que mesmo 
totalmente a distância, o processo ensino-aprendizagem no ensino de Geometria Molecular foi bastante 
significativo.   
 
Palavras-Chave: ConstruMED, Ensino de Química, ICs 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os benefícios proporcionados pelas Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TICs) são uma realidade que atinge todos os níveis de ensino, desde o fundamental até a 

pós-graduação (IEEE, 2002). A utilização de TICs para o desenvolvimento de cursos a 

distância são recursos didático-pedagógicos que pretendem servir como apoio às 

situações-problemas no âmbito educacional (WILEY, 2000). 

 Quando bem desenvolvido e aplicado, o recurso digital construído possui um maior 

nível de interatividade, possibilitam ao aluno um aprendizado mais eficaz, qualitativo e 

aberto, além de possuir a característica de reusabilidade, na qual o objeto poderá ser usado 

em outros contextos instrucionais (FABRE, TAROUCO e TAMUSSIUNAS, 2003). 

 Em se tratando da dimensão pedagógica, pode-se citar as seguintes vantagens no 

ensino a distância por intermédio de TICs: interatividade, autonomia, cooperação, 

afetividade e cognição. Sucessivamente os benefícios técnicos referem-se às questões 

como: disponibilidade, acessibilidade, confiabilidade, portabilidade, facilidade de instalação, 

interoperabilidade, usabilidade, manutenibilidade, granularidade, agregação, durabilidade 

e reusabilidade (BRAGA, 2014a). Além disso, essa modalidade de ensino confere ao 

processo de ensino-aprendizagem interatividade, comunicação entre as partes e novas 

formas de ensinar e aprender (LIMA, 2012). 

 A transformação da sociedade e da escola exigem inovações ao longo do percurso 

(GUIZZO, 2013). Neste sentido, estudos que proporcionam algum tipo de modificação nos 
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processos tradicionais de ensino e motivam o aluno, são importantes ferramentas de 

transformação da escola. 

 Cada tipo de recurso digital deve ser desenvolvido com uma metodologia específica, 

a fim de garantir que os aspectos pedagógicos (design instrucional), aspectos técnicos ou 

computacionais, e as que trabalham conjuntamente com os dois aspectos (pedagógicos e 

computacionais) sejam aplicados adequadamente (BRAGA, 2014b). 

 Portanto, o presente trabalho apresenta experiências obtidas com o 

desenvolvimento de um curso a distância sobre Geometria Molecular o qual iniciou-se em 

agosto de 2016 e terminou em julho de 2017. 

 

2 METODOLOGIA 

 

 A metodologia escolhida para o desenvolvimento do curso a distância sobre 

Geometria Molecular é denominada Construção de Materiais Educacionais Digitais 

(ConstruMED) e pode facilitar o processo de desenvolvimento de recursos digitais. As 

etapas básicas previstas por essa metodologia são: preparação, planejamento e 

implementação (TORREZZAN, 2014). Posteriormente são realizadas a avaliação, 

distribuição e análise dos resultados. Uma descrição das principais etapas da metodologia 

ConstruMED pode ser encontrada abaixo: 

 

Preparação:  Momento em que ocorrem definições básicas como a delimitação do tema, a 

identificação do perfil do público-alvo (futuro usuário do recurso), a estruturação do 

conteúdo baseado nos Conhecimentos, Habilidades e Atitudes (CHA) a serem 

desenvolvidos pelos alunos, escolha da modalidade de utilização do recurso (presencial ou 

a distância) e a formação da equipe interdisciplinar contendo no mínimo um 

pedagogo/professor, um designer e um programador. 

 

Planejamento:  Na Fase A há 3 Estágios: 1) há o planejamento do conteúdo a ser 

desenvolvido e elaborado a partir de situações-problema. 2) planejamento dos desafios e 

obstáculos (variáveis) com os quais o usuário poderá interagir ao longo da resolução da 

situação-problema (sua trajetória pelo MED). 3) detalhamento do roteiro elaborado no 

estágio 1 em cenas (telas) de modo que estejam inseridas as variáveis no estágio 2. Na 

Fase B há o planejamento da página inicial para instigar a curiosidade e motivação do 

usuário sobre o tema e o objetivo. 
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Implementação:  Momento em que ocorre a viabilização para o funcionamento do recurso 

e a realização de pré-testes. Necessário para avaliar se ocorreu a exploração do conteúdo 

e das práticas educacionais previamente elaboradas.   

 

 A metodologia ConstruMED está disponível para a comunidade acadêmica em geral, 

assim como a pedagogos, designers, programadores e equipes desenvolvedoras. Essa 

metodologia foi utilizada para a criação de um curso a distância sobre Geometria Molecular 

com todas as etapas concluídas em Julho de 2017. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 Uma característica importante da metodologia ConstruMED é a identificação do que 

o público-alvo “gosta”, “não gosta” e do que ele acha que “seria ideal” para aprender 

determinado conteúdo. A modalidade do curso escolhida nesse projeto foi a ‘totalmente a 

distância’, ou seja, precisou-se ter o cuidado de fornecer total suporte ao desenvolvimento 

do conteúdo, além da atenção redobrada nas questões de usabilidade – linguagem clara, 

navegação intuitiva. 

 Como a interatividade é a base da trajetória do aluno, houve a preocupação da 

construção totalmente baseada em dados coletados dos futuros usuários. Portanto, um 

questionário inicial foi utilizado no início do projeto (em Agosto de 2016) e disponibilizado 

para aproximadamente 50 alunos do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal 

de Santa Catarina Câmpus Criciúma. Esse questionário foi disponibilizado tanto por meio 

de um formulário on-line quanto em papel e entregue em sala de aula. Como resultado, os 

conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA) sobre o tema Geometria Molecular foram 

inseridos no Moodle (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Figura 1 – Moodle do Instituto Federal de Santa Catarina Câmpus Criciúma 
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 Foi realizada a criação de uma história envolvente a partir de situações problema 

(cases) da vida real e contendo obstáculos que abordassem os CHA identificados 

previamente no questionário. Um cuidado especial no conceito visual foi realizado de modo 

a caracterizar graficamente o objetivo e tema, e assim a personagem principal da história 

criou forma. 

 Em seguida, foram selecionados os tipos de abordagens (animações, efeitos, 

softwares) passíveis de serem utilizadas para expor o objetivo e o tema do curso a distância. 

 

Situação-problema (casos da vida real) 

 

 Como parte do Planejamento Pedagógico (Etapa 2 – Fase A – Estágio 1) da 

metodologia ConstruMED foram considerados os conhecimentos, habilidades e atitudes a 

serem supostamente desenvolvidos pelos usuários (identificados na Etapa 1 - Preparação). 

Baseando-se em um problema da vida real que está frequentemente sendo apresentado 

nas mídias (fosfoetanolamina está sendo utilizada no tratamento do câncer) foi construído 

um roteiro de modo a instigar o aluno tendo como base os CHAs relacionados ao tema 

Geometria Molecular. 

 O curso a distância elaborado no Moodle contém: inserção de links de reportagens 

em vídeo mostrando a polêmica com a fosfoetalonamina, imagens das moléculas 

mostrando a representação de nuvens eletrônicas e os formatos tridimensionais dessas 

nuvens,  vídeo mostrando a interação da cisplatina com o DNA, indicação de leitura de 

artigo, vídeo mostrando a importância da interação de uma molécula de água para a correta 

posição de um fármaco com seu receptor, tutorial para a instalação do software que permite 

a visualização das moléculas em 3D, vídeo tutorial ensinando a visualizar a cisplatina com 

seus ângulos, arquivo da fosfoetalonamina, glossário e questionários. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em se tratando de cursos a distância para o ensino de química, percebe-se que 

normalmente os mesmos simulam práticas laboratoriais. São recursos de ensino 

extramente importantes para o suporte ao ensino teórico. Porém, a escolha da metodologia 

para a construção de um curso a distância deve ser o primeiro fator a ser levado em 

consideração. 

ISSN 2526-4044      p. 491



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  

 

 A química utiliza muito da abstração para descrever os fenômenos que acontecem 

em nível molecular. Assim exposto, a metodologia correta para o desenvolvimento de 

conteúdos digitais específicos de química pode ser um meio facilitador desse obstáculo. 

 A disciplina de química é uma ciência de difícil compreensão, que exige uma carga 

cognitiva intensa. Além desses impasses, os professores enfrentam limitações sobre o uso 

dos mesmos no ensino de química devido à maioria ser em língua inglesa (MACHADO, 

2016). Também pode-se observar que frequentemente muitos professores ainda não se 

sentem preparados para a utilização de softwares livres e sítios educacionais com os 

alunos, pois tais atividades exigem habilidades pessoais e profissionais, ou seja, muitos 

não utilizam ou pouco utilizam os recursos digitais disponíveis na escola.  

 Vários outros obstáculos podem surgir, como por exemplo, criação e planejamento 

das estratégias de ensino de uma forma de trabalho totalmente diferente daquelas em que 

o professor aprendeu em sua formação. Porém, já se sabe que a educação formal vem 

perdendo espaço e o interesse dos alunos. Nota-se que os alunos estão cada vez mais 

conectados na internet ávidos para obter informação rápida e atrativa. 

 Independente da utilização ou não dos recursos digitais por parte do 

professor, as TICs já são utilizadas na sala de aula de forma transparente, onde observa-

se a comunicação através de celulares, notebooks, tablets, e demais dispositivos de 

comunicação.  As redes sociais funcionam entre os alunos, com assuntos pertinentes ao 

dia a dia da escola como provas, avaliações e trabalhos. O professor, especificamente o de 

química, precisa ser instigado a dominar esses recursos contribuindo assim para a 

transformação da escola e do ensino de química (GIORDAN, 2015). 
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Resumo: O presente trabalho propõe uma reflexão acerca da relação entre a escolha do método de ensino 
adotado pelos professores de projeto arquitetônico nos cursos técnicos integrados em Edificações, 
entendendo que o processo de ensino e aprendizagem desta unidade curricular acorre de maneira diversa 
se comparado ao processo que ocorre no ensino superior, onde há aporte de maior número de unidades 
curriculares embasadoras para a concepção e desenvolvimento do projeto. Nesse contexto, os autores 
objetivam fomentar a reflexão, partilhar sua experiência sobre a prática docente na unidade curricular de 
Projeto Arquitetônico no curso Técnico e apresentar o que se obteve como resultados da percepção dos 
alunos sobre sua forma de se apropriar do método de ensino proposto. Buscam como objetivo deste estudo 
tecer considerações sobre as limitações enfrentadas pelo professor e também pelos alunos durante a 
elaboração do projeto arquitetônico na unidade curricular de Projeto Integrador, bem como compreender as 
estratégias escolhidas pelos alunos e, portanto, o alcance do método adotado nesse processo de ensino e 
aprendizagem. Para tal, utilizou-se de revisão bibliográfica sobre teoria de métodos de projeto arquitetônico; 
levantamento de documentos gerados nas aulas e, ainda, da análise de dados obtidos dos alunos, através 
da inquirição de formulário estruturado.  
 
Palavras-Chave: projeto arquitetônico; método de projeto; técnico em edificações 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Arquitetos e Urbanistas em sua formação e Docentes em sua profissão, no 

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), os autores deste artigo e professores das 

unidades curriculares de Projeto Arquitetônico (PA) I e II e de Projeto Integrador (PIN), 

tem como objetivo geral, promover uma reflexão sobre o ensino de projeto arquitetônico 

de residências unifamiliares nos cursos Técnicos em Edificações que, particularmente, é 

realizado de maneira diversa do que se ensina em PA nos cursos de graduação. Como 

objetivos específicos, buscou-se: Apresentar o curso Técnico em Edificações; Abordar a 

teoria sobre o ensino de projeto arquitetônico; Organizar informações acerca dos métodos 

de ensino de projeto; Conhecer o processo de projeto dos alunos do terceiro ano, em sua 

segunda experiência de projeto arquitetônico, durante a unidade curricular de PIN. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O artigo foi estruturado a partir de uma pesquisa básica, de levantamento e 

com tratamento de dados qualitativos e quantitativos. As estratégias e etapas utilizadas 
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foram: revisão bibliográfica sobre teoria de métodos de projeto arquitetônico; revisão 

documental sobre o curso; levantamento de documentos gerados durante as aulas; 

sistematização de dados obtidos dos alunos, por meio da inquirição em um formulário 

estruturado; análise de dados e escrita das considerações. 

 

3 MÉTODO DE ENSINO DE PROJETO E O CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

 

3.1 O curso e o profissional Técnico em Edificações 

 

O Curso Técnico em Edificações é um curso integrado, de nível médio, na área 

de arquitetura e engenharia civil, regulamentado pelo Decreto 90.922/1985 e pela Lei 

5.524/1968. Pertence ao eixo tecnológico de Infraestrutura e tem seu perfil formativo 

definido pelo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, do Ministério da Educação (MEC). 

Segundo o Decreto 90.922/1985, os técnicos em edificações podem “projetar e 

dirigir edificações de até 80m² de área construída, que não constituam conjuntos 

residenciais, bem como realizar reformas, desde que não impliquem em estruturas de 

concreto armado ou metálica, e exercer a atividade de desenhista de sua especialidade”.   

 O profissional Técnico em Edificações pode atuar de maneira autônoma ou em 

parceria com arquitetos, engenheiros civis, eletricistas e agrimensores, exercendo suas 

atividades em: escritórios de projetos; indústrias de materiais para construção ou em 

laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. Dentre várias atribuições, compete ao 

técnico em edificações: desenvolver, compatibilizar, regularizar e executar projetos de 

edificações de acordo com a legislação específica e as normas técnicas de segurança. 

 

3.2 O Técnico em Edificações no desenvolvimento de Projetos Arquitetônicos 

 

Por se tratar de um bem de consumo durável, normalmente 50 anos e, assim, 

ter grande valor agregado, a habitação é um bem de difícil acesso para grande parcela da 

população (LARCHER, 2005). Deste modo, segundo a Fundação João Pinheiro (2017), o 

déficit habitacional no Brasil no ano de 2014 era de 6.068.061 moradias em números 

absolutos e 9% em números relativos. Para Santa Catarina, especificamente, o déficit 

habitacional em 2014 era de 155.777 unidades habitacionais, equivalente a 6,5%. 

Segundo dados da CAIXA (2014), em seus estudos para a contratação de 

unidades habitacionais pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), 12% do déficit 

habitacional brasileiro está no Sul do país. Considerando a faixa de renda, o déficit 
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habitacional divide-se em: 90,9% para a faixa de zero a três salários mínimos; 6,7% para 

a faixa de três a seis salários e 2,4% para a faixa de seis a dez salários mínimos. 

 Para as famílias com renda de até três salários mínimos e onde se concentra o 

déficit habitacional brasileiro, o PMCMV estabelece tipologias habitacionais com área a 

partir de 32m². Isto indica grande potencial de atuação para o técnico em edificações. 

 

3.3 O projeto arquitetônico, conteúdo e metodologia de ensino 

 

Houve inúmeras publicações européias sobre metodologia de projeto nas 

décadas de 1960 e 1970, fomentadas pela complexidade crescente nos processos de 

projeto, provenientes de novas tarefas, materiais e tecnologias. O interesse no assunto 

perdurou nos quarenta anos seguintes e aumentou em outros países. Voordt; Wegen 

(2013, p.118-130), dividem em dois os tipos de métodos de projeto: métodos analíticos -

primeiramente a análise, a divisão da tarefa em subtarefas, consideração dos fatores 

relevantes e suas relações e então a síntese de soluções; métodos criativos - associativo 

e de confronto criativo, trata-se de estimular reações ou associações diante de uma ideia.  

Para se obter as informações básicas, o projetista poderá recorrer a dados 

obtidos com os clientes, bibliografias, discussões com especialistas, visitas a locais 

similares e a análise de projetos similares. Esta etapa, para Neves (2012, p. 38), 

desenvolve-se de forma gráfica, por meio dos seguintes passos: 

Tema: finalidade do projeto de acordo com o tema [...]. 
Caracterização do cliente: tipo de usuário e suas características 
Setorização: divisão da edificação entre os setores: social, íntimo e de serviço. 
Programa Arquitetônico: ambientes indispensáveis para o desenvolvimento dessa função. 
Relações do programa – estabelecimento de Funcionograma: Relação entre ambientes, de acordo 
com suas funções, atividades e afinidades [...].  Não expressa: o tipo de ligação que será adotada na 
solução arquitetônica, posição do elemento no terreno, solução arquitetônica, disposição espacial. 
Funções e atividades a serem desenvolvidas na edificação para a satisfação de uma ou mais 
necessidades [...]. 
Pré dimensionamento: necessário para a realização das atividades previstas [...]. 
Aspectos Físicos do Terreno: análise das variáveis que influenciam na edificação como a forma e 
dimensões do relevo, as posições do sol, incidência dos ventos, acessos de pessoas, de veículos e de 
objetos, relações do entorno, restrições e diretrizes impostas pela legislação urbanística e de 

construção pertinentes. (NEVES,2012, p. 39). 
 

Neves (2012, p. 129) ressalta que, a partir dessas informações básicas e dados 

teóricos coletados, o projetista pode ajuizar sobre as possibilidades de melhor dispor 

esses elementos e obter a solução arquitetônica mais adequada aos objetivos traçados.  

 

4 RESULTADOS DA ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS ALUNOS 

 

No curso Técnico em Edificações, os conteúdos das unidades curriculares são 
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desenvolvidos de forma integrada. Por exemplo: na disciplina de PIN, o aluno deve, até o 

final do módulo, elaborar o projeto arquitetônico de uma residência, a qual servirá de 

objeto para o desenvolvimento dos projetos hidrossanitário, elétrico, estrutural e 

orçamento, nas respectivas disciplinas. As atividades simulam, em muitos aspectos, as 

situações de trabalho rotineiras do técnico, desafiando o aluno a aplicar habilidades e 

conhecimentos trabalhados em diferentes unidades curriculares. 

Aos estudantes que cursam a disciplina de PIN, foi aplicado um questionário a 

fim de averiguar como estão sendo utilizados os conceitos de programa de necessidades, 

pré-dimensionamento, setorização, funcionograma e pré-dimensionamento, que foram 

ensinados anteriormente em PA, seguindo os passos descritos por Neves (2012). 

A primeira etapa consiste na definição, pelo professor, de um cliente fictício 

para o desenvolvimento no projeto. Neste momento, o estudante deve desenvolver o 

programa de necessidades. Quando questionados sobre o desenvolvimento deste, como 

expressa o gráfico 01, metade dos estudantes respondeu que vão esboçando uma planta 

baixa pensando nos ambientes ao mesmo tempo. 

 

Gráfico 01 -  Respostas sobre a elaboração do Programa de Necessidades 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Percebe-se pelas respostas dos estudantes, que metade sente-se seguro em 

relação ao programa de necessidades, até pela limitação de 80m² que gera um programa 

simples e acabam pulando a etapa de elaborar um lista com os ambientes.  

A segunda etapa do projeto arquitetônico ensinada aos estudantes, é realizar o 

pré-dimensionamento. Observando o gráfico 02, nesta etapa, 46,7% respondeu que, ao 

elaborar a planta baixa vão pensando no uso de cada ambiente e dimensionando 

conforme sua experiência. Outros 40% faz uma lista dos ambientes com as áreas 

mínimas baseados no código de obras e no uso que o ambiente terá. 

 

Antes de começar o projeto faço uma lista de todos os 

ambientes que terão na residência 

Vou esboçando uma planta baixa e pensando nos 

ambientes ao mesmo tempo 

As necessidades estão bem claras para mim e nem penso 

sobre isso na elaboração da planta baixa 
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Gráfico 02 - Respostas sobre o pré-dimensionamento 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Nestas respostas observamos novamente uma divisão da turma: a maioria pula 

a etapa de pré dimensionamento e inicia pelo estudo preliminar, enquanto uma grande 

parte da turma segue o ensinamento do professor e pesquisa sobre as áreas mínimas de 

cada ambiente.   

Em relação ao funcionograma, mais de metade dos estudantes não planeja 

previamente a elaboração do projeto: começa a elaborar a planta baixa e aos poucos vai 

resolvendo o funcionograma.  

 

Gráfico 03 - Respostas sobre o Organograma e Fluxograma 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Sobre o funcionograma, nota-se que a maioria não realiza esta etapa e começa 

a elaborar a planta, pensando no funcionograma ao mesmo tempo. O restante dos 

estudantes se dividiu em elaborar um funcionograma no papel ou mentalmente. 

Com relação aos aspectos físicos do terreno, verificou-se que os alunos levam 

mais em consideração a orientação solar, sobretudo para buscar uma melhor orientação 

solar para os ambientes de permanência prolongada. Como por exemplo, projetar os 

quartos voltados para as fachadas norte, nordeste e leste.  Entretanto, outras 

preocupações com relação ao aproveitamento ou não do sol, não aparecem comumente, 

Faço uma lista de cada ambiente que terá no meu projeto e 

defino a área de cada um, pesquisando no código de obras e 

em material com o pré-dimensionamento de cada ambiente 

 

Ao elaborar a planta baixa, vou pensando no uso do ambiente 

e que área deveria ter baseado na minha experiência no ano 

passado 

 

Vou perguntando para os colegas e professores que 

dimensões devo colocar em cada ambiente 

 

Antes de começar a desenvolver a planta faço um gráfico 

com as ligações dos ambientes 

 

Começo a elaborar a planta baixa com o organograma 

definido mentalmente 

 
 

Começo a elaborar a planta baixa e vou aos poucos 

pensando como deve ser o organograma do projeto 
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como a definição do tipo de cobertura, dos materiais de revestimento e de artifícios 

construtivos como brise soleil, beirais e a forma. 

 Quanto aos aspectos relativos ao entorno natural do terreno (acidentes 

geográficos, vegetação) e também ao entorno construído, percebe-se pouca 

preocupação. Isso deve-se principalmente ao fato de que o estudante procura eleger um 

terreno de menor complexidade, que lhe traga poucos desafios. Nota-se que os terrenos 

definidos são muito grandes com relação ao tamanho da edificação e o entorno acaba por 

influenciar muito pouco para o lançamento do projeto.  

Sobre a volumetria do projeto, quase metade dos estudantes, afirma que 

depois que a planta baixa está pronta, começa a pensar na volumetria e vai alterando o 

projeto para resolver o volume. Outros 30% pensa de forma concomitante na volumetria. 

 

Gráfico 04 - Respostas sobre Volumetria 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Não faz parte do currículo do curso Técnico em Edificações, disciplinas 

voltadas para a estética do projeto, assim como também não faz parte o estudo da história 

da arquitetura. Os referenciais arquitetônicos são vistos de forma superficial. O 

fluxograma, as dimensões mínimas e a representação correta são os desafios que os 

estudantes buscam solucionar. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Técnico em Edificações é capaz de solucionar e resolver questões 

arquitetônicas e construtivas voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população 

mais carente e o maior benefício ocorre no âmbito da cidade, uma vez que cresce o 

número de residências regulamentadas, que respeitam os parâmetros urbanos e 

constituem um ambiente público mais próximo do idealizado no Plano Diretor municipal. 

Me preocupo mais com a distribuição dos ambientes em 

planta baixa, a volumetria é resultado desta distribuição 

Depois que a planta baixa está pronta, começo a pensar na 

volumetria, fazendo algumas alterações na distribuição dos 

ambientes e nas dimensões para obter uma volumetria que 

me agrade 

Penso junto na distribuição, nas dimensões e na volumetria 
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No processo de ensino e aprendizagem de projeto arquitetônico, os resultados 

da observação dos professores e da inquirição com os alunos, demonstram que mesmo 

com a aplicação apenas do método analítico com restrições de referenciais e da ausência 

de conteúdos teóricos do método criativo, os resultados são coerentes e satisfatórios. 

Alguns estudantes seguem os passos ensinados pelos professores, outros sentem-se 

mais seguros e pulam etapas realizando os processos apenas de forma mental, tal como 

comumente é feito por profissionais com experiência em projetos. 

 

REFERÊNCIAS 

 
a) Documentos, 
 
BRASIL. Constituição (1985). Decreto nº 90922, de 6 de fevereiro de 1985. Regulamenta 
a Lei nº 5.524, de 05 de novembro de 1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de 
técnico industrial e técnico agrícola de nível médio ou de 2º grau. Brasília, 1985.  
  
BRASIL. Ministério da Educação. Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Brasília, 
2016.  
 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA. Minha Casa Minha Vida prevê a entrega de 2 
milhões de casas até o fim do ano. Agência Caixa de Notícias, Brasília, p.1-1, 06 jun. 
2014. 
  
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP. Deficit habitacional total, relativo e por 
componentes. Belo Horizonte, 2017. 
 
IFSC, Projeto Pedagógico do Curso Técnico Integrado em Edificações, 2013. 
  
b) Livros, 
 
FERNANDES, Marlene. Agenda habitat para municípios. Rio de Janeiro: IBAM, 2003. 
224 p. 
  
KOWALTOWSKI, Doris C. C. K. (Org.). O processo de projeto em arquitetura: da 
teoria à tecnologia. São Paulo: Oficina de Textos, 2011. 504 p. 
 
NEVES, Laert Pedreira. Adoção do Partido na Arquitetura. Salvador: EDUFBA, 2012. 
 

PACHECO, Eliezer. Institutos Federais: Uma revolução na educação profissional e 

tecnológica. São Paulo: Moderna. 2011. 

 
c) Dissertação, 

LARCHER, José Valter Monteiro. Diretrizes visando a melhoria de projetos e soluções 
construtivas na expansão de habitações de interesse social. 2005. 189 f. Dissertação 
(Mestrado) - Curso de Pós-Graduação em Construção Civil, Setor de Tecnologia, 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2005.  

ISSN 2526-4044      p. 500



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

LABORATÓRIOS VIRTUAIS E REMOTOS NO ENSINO INVESTIGATIVO DE 
BIOLOGIA: UMA APLICAÇÃO PRÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Aline Coêlho dos Santos1, Josi Zanette do Canto2, Juarez Bento da Silva3  

1Universidade Federal de Santa Catarina/RexLab/aline.coelho@ifsc.edu.br 

2Universidade Federal de Santa Catarina/RexLab/josizanettedocanto@gmail.com 

3Universidade Federal de Santa Catarina/RexLab/Juarez.silva@ufsc.br 

 
 

Resumo: Esta pesquisa relata sobre a aplicação de Laboratórios Virtuais e Remotos (LVR) no 
Ensino de Biologia, para turmas do Ensino Médio na Educação Básica. Nesse sentido, buscou-se 
identificar a percepção dos alunos quanto à sua aprendizagem, motivação e satisfação em utilizar 
os LVR integrados ao Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA) Moodle. Para sua 
efetivação, foram construídas sequências didáticas inspiradas no modelo de Aprendizagem 
Baseada em Investigação (ABInv) que possibilitavam ao aluno o desenvolvimento de atividades 
teóricas e práticas por meio de experimentação. Os alunos foram questionados quanto ao grau de 
concordância sobre as afirmativas que representavam sua percepção. Por fim, identificou-se que 
os alunos, na sua maioria, possuem um alto grau de concordância nos três pontos avaliados, ou 
seja, entendem que os LVR ajudam na compreensão e relação de conceitos, contribui para o 
aprendizado, desperta o interesse e motivação pela disciplina em questão, e por tanto se sentem 
satisfeitos com as Tecnologias Educacionais utilizadas na aula de Biologia.  

 
 
Palavras-Chave: Laboratórios de experimentação remota; Laboratório Virtuais; Tecnologia Educacionais. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho relata e discute sobre a aplicação de Laboratórios Virtuais e 

Remotos (LVR) em processos didáticos no Ensino de Biologia, para turmas do Ensino 

Médio na Educação Básica, buscando identificar quais são as percepções apresentadas 

pelos alunos quanto à sua aprendizagem, satisfação e motivação no contexto escolar, 

quando o mesmo faz uso do Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA), e 

realiza investigações práticas em LVR.  

LVR são ferramentas tecnológicas, que permitem atividades de 

experimentação, seja ela por meio de simulação, ou manipulação real do experimento, 

viabilizadas por dispositivos conectados a internet (SILVA, 2016).  

Nos últimos anos sua utilização tem se consolidando em diferentes espaços de 

ensino, pois estes, quando comparados aos hands-on (laboratórios convencionais), 

apresentam vantagens, como um custo menor de obtenção e manutenção, encontram-se 

acessíveis todos os dias e a todo tempo, atendem a um número ilimitado de pessoas, e 

sua utilização não gera nenhuma exposição de risco (ALAM; HADGRAFT; SUBIC, 2014). 

É importante salientar, que estes recursos surgiram em primeira instância para 

suprir necessidades didáticas nas engenharias, que demandavam da necessidade de 

experimentações práticas nas aulas que envolviam principalmente conceitos de física, e 
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que muitas vezes colocavam o aluno a alguma exposição de risco (COTFAS ET AL., 

2015). Nesse sentido, é perceptível que, quando comparado às aplicações realizadas na 

Educação Básica, o uso de Laboratórios Virtuais e Remotos no ensino técnico e superior 

é muito mais frequente, o que pode ser justificado pelo seu pioneirismo. 

Na Educação Básica, apesar de poucas aplicações evidenciadas, percebem-se 

duas grandes vertentes que sustentam a importância do desenvolvimento desta pesquisa. 

A primeira diz respeito à necessidade de implementar a Educação Científica e 

Tecnológica (ECT) na Educação Básica, principalmente nas áreas de Ensino de Ciências, 

como é o caso da Biologia. A segunda vertente preocupa-se em atender essa demanda 

como forma de contribuir para a melhoria da qualidade de ensino, já que esta apresenta 

potencial para o recebimento de tecnologias educacionais, ao mesmo tempo em que 

possui carência de novas práticas pedagógicas, alunos com desinteresse escolar e 

escolas com baixa infraestrutura. 

Nesse contexto, elabora-se a questão de pesquisa: Quais percepções, sobre 

sua satisfação, motivação e aprendizado, são apresentadas pelos alunos mediante o uso 

de tecnologias educacionais no processo de ensino? Nesse caso, quais percepções são 

indicadas pelos alunos quando usam sequências didáticas desenvolvidas no Moodle para 

investigação em laboratórios virtuais e remotos durante as aulas de Biologia?  

 

2 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa e trata-se de um estudo de caso, 

de natureza descritiva, que segundo Rampazzo (2005) “registra, analisa e correlaciona 

fatos especialmente do mundo humano”.  Nesse sentido a mesma está pautada na 

descrição e discussão dos resultados obtidos após a aplicação de LVR integrados à 

sequências didáticas investigativas em AVEA nas aulas de biologia, para turmas do 

Ensino Médio.  

 Para que este levantamento pudesse ser consolidado foram desenvolvidas 

duas sequências didáticas investigativas na plataforma Moodle. Uma sobre impulsos 

nervosos, utilizando apenas simuladores (laboratórios virtuais), e outra sobre histologia 

vegetal, fazendo uso do experimento microscópio remoto. 

 Ambas foram construídas inspiradas no modelo de ABInv - Aprendizagem 

Baseada em Investigação (em inglês inquiry-based learning), possibilitando ao aluno a 

construção do conhecimento de forma autônoma, através da resolução de atividades 
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problematizadoras, distribuídas em 5 etapas (orientação, contextualização, investigação, 

discussão e conclusão).  

Após o desenvolvimento das sequências didáticas em questão, foram 

realizadas aplicações práticas das mesmas, nas aulas de Biologia, em duas turmas do 3º 

ano do Ensino Médio Integrado do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) – Campus 

Araranguá, com uma amostragem total de 55, usuários do AVEA.  

A seguir, para compreender sobre a percepção dos alunos frente ao uso da 

ferramenta, os mesmos foram indagados por meio de um questionário que media o grau 

de concordância sob as seguintes variáveis: 

1. A utilização do(s) laboratório(s) virtual(is) e/ou remoto(s) melhorou minha 

compreensão dos conceitos teóricos que foram abordados na prática. 

2. O uso do(s) laboratório(s) virtual(is) e/ou remoto(s) ajudou a relacionar os conceitos 

estudados em sala de aula com o meu cotidiano. 

3. O uso do(s) laboratório(s) virtual(is) e/ou remoto(s) contribuiu para minha 

aprendizagem. 

4. A forma como o(s) laboratório(s) virtual(is) e/ou remoto(s) foi abordado em sala de 

aula contribui para a resolução de problemas. 

5. Em geral, estou satisfeito com o(s) laboratório(s) virtual(is) e/ou remoto(s). 

6. O uso do(s) laboratório(s) virtual(is) e/ou remoto(s) aumentou minha motivação em 

aprender mais sobre a disciplina.  

Por fim, os dados foram coletados e tratados.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Sequências Didáticas  

 

As sequências didáticas exploradas durante as aplicações foram construídas 

como parte do trabalho desenvolvido pelo grupo de pesquisa Rexlab/UFSC – Campus 

Araranguá para o projeto gt-mre (Grupo de Trabalho em Experimentação Remota Móvel), 

que tem como objetivo “desenvolver e implantar uma plataforma que integre AVEA 

através da disponibilização de conteúdos didáticos abertos online, acessados por 

dispositivos móveis ou convencionais, e complementados pela interação com 

experimentos remotos”. (GT-MRE, 2017).   

Estas sequências didáticas podem ser acessadas pelo site do projeto (http://gt-
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mre.ufsc.br/moodle/), no ícone cursos juntamente com outras sequências que expõem de 

forma clara e prática o uso da investigação no processo de ensino, ou seja, adéqua o 

conteúdo a ser ministrado em sala de aula nos direcionamentos propostos pelo modelo 

ABInv, os incorpora em AVEA e possibilita acesso a experimentação remota.  

A construção destas priorizou três fortes pontos, característicos do modelo de 

ensino aqui explorado, são eles: o enquadramento do aluno como protagonista e principal 

responsável por sua aprendizagem; a estruturação da aula frente a uma indagação 

central; e por fim, a possibilidade de realizar atividades de investigação através de 

experimentação prática.  

As atividades foram desenvolvidas em cinco etapas, como, em resumo, podem 

ser observadas na figura 1.  

 

Figura 01 – Etapas das Sequências Didáticas e seu desenvolvimento. 

 

 
Fonte: Elaborada pelos autores, 2017 

 

  

3.2 Análise de dados e discussões 

 

Nas questões referentes à percepção que os alunos tinham sobre seu 

aprendizado ao utilizar a Sequência Didática no Moodle e realizar investigações em 

Laboratórios Virtuais e Remotos, obtivemos os resultados apresentados pela figura 2.   

 

Figura 2 – Representação Gráfica referente à percepção de aprendizagem dos alunos após o uso de LVR. 
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Fonte: Autores, 2017 

 

É possível identificar pela análise da figura acima, o alto indíce de 

concordância dos alunos quando questionados sobre sua percepção de aprendizagem. 

Uma maioria bem expressiva concorda que o uso de LVR, ajuda na compreensão de 

conceitos teóricos, bem como permite que os mesmos façam relações significativas entre 

o que foi aprendido em sala de aula, e o que foi investigado nos laboratórios online, 

contribuido assim para o aprendizado do conteúdo em questão.   

Algus autores, como visto em Fabregas et al. (2011); Fakas et al. (2005); 

Stefanovic et al. (2010); Barros et al. (2008); Gadzhanov et al. (2010), já sustentam em 

suas publicações a relação expressiva entre a investigação em laboratórios online e a 

melhoria no aprendizado do aluno.  

Dessa forma é possível afirmar que a utilização de Ambientes Virtuais de 

Ensino e Aprendizagem, melhoram e expandem a utilização de laboratórios online, 

proporcionando ao aluno uma nova perspectiva de aprendizagem (STEFANOVIC et al., 

2010; GADZHANOV et al.,2010).  

Essas experimentações possibilitam que o aluno aprenda no seu tempo e 

espaço, através da autoaprendizagem que lhe é conferida (FABREGAS et al., 2011; 

FAKAS et al., 2005). 

Silva (2015) pode concluir essa primeira análise quando propõe que “a 

utilização de experimentos laboratoriais com recursos não existentes na escola, são 

essenciais aos alunos para aprofundar o conhecimento teórico”.  

Numa segunda análise, quando questionados sobre a motivação no contexto 

escolar após o uso da ferramenta virtual aqui discutida, os alunos também foram bem 
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positivos, apresentando, na sua maioria, consentimento quanto ao uso de LVR integrado 

a AVEA ter proporcionado novas formas de aprender, contribuindo para a resolução de 

problemas e aumentando a motivação em aprender mais sobre a disciplina, como pode 

ser observado na figura 3.  

Figura 3 – Representação Gráfica referente à motivação no contexto escolar dos alunos após o uso de LVR. 

 

Fonte: Autores, 2017 

 

Tal fato pode ser observado em outras pesquisas, como por exemplo no estudo 

“A Remote Experimentation and 3D Virtual World for Basic Education”, de Antonio; 

Marcelino; da Silva (2015), onde os autores também descrevem uma aplicação prática de 

Ambiente Virtual integrado a laboratório remoto, e afirmam que esta resultou no “aumento 

da motivação e interesse do aluno no contexto escolar”, consequentemente, junto com a 

mediação do professor envolvido, promoveu o aprendizado através da interação e 

experimentação 

Sobre a percepção dos alunos referentes à satisfação geral quanto ao uso de 

LVR integrados à uma sequência didática no AVEA,  47% declara estar totalmente 

satisfeito, enquanto que 42% afirmam estar parcialmente satisfeitos e apontam algumas 

melhorias para as próximas aplicações, como a redução na quantidade de atividades a 

serem desenvolvidas, como forma de otimizar o tempo, escolher temas polêmicos e 

intigantes para a investigação, ou ainda abordar temas mais complexos que fujam da 

“ensino básico”. Os demais apresentam opinões de discordância ou ainda preferem não 

opinar sobre.  
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É interessante salientar, que das sugestões apontadas, poucas fazem 

referência a usabilidade do AVEA, apresentando-se nesse caso como uma plataforma 

simples, de fácil acesso.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apresentou-se neste estudo as percepções dos alunos referentes à satisfação, 

motivação e aprendizado durante a exploração de atividades propostas em sequências 

didáticas desenvolvidas no Moodle para investigação em Laboratórios Virtuais e Remotos 

(LVR) no processo didático no Ensino de Biologia.  Para isto, desenvolveram-se duas 

sequências didáticas investigativas que foram disponibilizadas no Ambiente Virtual de 

Ensino e Aprendizagem Moodle. 

No decorrer do trabalho foi discutido sobre a importância da realização de 

experimentações práticas em laboratórios durante o processo de ensino e aprendizagem. 

No contexto atual, percebe-se uma deficiência na realização de atividades práticas, 

principalmente nas áreas de Ciências e Tecnologias. As tecnologias computacionais 

encontram um ambiente com oportunidades de implementação, como é o caso dos 

laboratórios virtuais e remotos, visando melhorar a compreensão teórica com exercícios 

práticos. 

Conclui-se então, que a percepção dos 55 alunos que participaram da 

resolução dos questionários, se deu de forma positiva. Onde, referente à percepção 

destes alunos sobre a utilização dos LVR melhorar na compreensão de conceitos 

teóricos, 33 alunos concordaram totalmente, e 19 concordaram parcialmente.  Quanto ao 

questionamento sobre os LVR ajudarem a relacionar os conceitos estudados em sala de 

aula com o cotidiano dos alunos, 26 concordaram totalmente, além de 23 que 

concordaram parcialmente.   

Quando questionado sobre seu aprendizado ao utilizar a Sequência Didática no 

Moodle e realizar atividades práticas em Laboratórios Virtuais e Remotos, 41 alunos 

concordam totalmente que a os experimentos práticos com LVR contribuiu para a 

aprendizagem, além de 11 que concordaram parcialmente com esta afirmação.  

A segunda análise feita refere-se à motivação no contexto escolar após a 

utilização dos LVR. Esta também resultou em dados positivos. Onde 41 alunos concorda 

totalmente que os LVR podem proporcionar novas formas de aprender, 30 alunos 

concordam parcialmente que os LVR integrados a um Ambiente Virtual de Ensino e 

Aprendizagem aumentou a motivação em aprender mais sobre a disciplina, além de 26 
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alunos que concordaram totalmente quanto à contribuição para a resolução de problemas 

que a forma como os LVR foram abordados em sala. 

Desta forma, é evidente que a integração de novas ferramentas 

computacionais no processo de ensino e aprendizagem traz benefícios para os alunos, 

tanto na compreensão do conteúdo abordado em sala, quanto na motivação em aprender 

mais sobre a disciplina. 
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Resumo: O presente artigo relaciona as atividades do Programa de Instituição de Bolsas de Iniciação à
Docência, subprojeto Interdisciplinar na escola Pedro II localizada em Blumenau/SC. As atividades foram
realizadas em torno das novas práticas de ensino e da extensão do termo de letramento, o letramento
digital. O objetivo geral  do trabalho é  relatar  as vantagens do letramento digital  em sala  de aula  e  a
influência destas tecnologias na escola Pedro II. Os objetivos específicos são: explanar e sistematizar os
conceitos de letramento, sintetizar a nova concepção de ensino de língua inglesa bem como a nova cultura
da juventude atual e mostrar as vantagens da realização da prática pedagógica por meio do letramento
digital. A metodologia utilizada foi a realização de atividades baseadas em sequências didáticas definidas, a
fim de contemplar  o gênero discursivo  roteiro,  englobando atividades tecnológicas,  como por exemplo:
música, vídeos e jogos interativos, que serviriam como apoio ao produto final, cenas de fantoches. Todas
essas atividades foram baseadas nas teorias de Bahktin a respeito da estruturação de uma sequência
didática.   Mesmo com as atividades não concluídas,  se  pôde observar  e  analisar  que a  utilização do
letramento digital se tornou uma prática de ensino diferente e inovadora para os alunos, que passaram a
gostar e se interessar pela matéria de inglês. 

Palavras-Chave: tecnologia; ensino; letramento digital; gêneros discursivos.

1 INTRODUÇÃO 

Na  época  em  que  vivemos,  a  presença  da  língua  inglesa  no  ensino  do

cotidiano escolar é de total importância para o desenvolvimento e preparação do indivíduo

para o futuro. Com as novas tecnologias existentes, criou-se uma nova cultura entre os

jovens e para se adaptar a essa nova cultura deve-se utilizar novos métodos para ensinar

qualquer  disciplina,  em especial,  a  língua  inglesa,  por  estar  amplamente  ligada  com

outras  culturas.  Essa nova maneira  de  ensino  é  sustentada pelo  letramento  de cada

indivíduo,  que  deve  estar  em  constante  formação  e  aprimoramento,  diferindo-se  da

alfabetização,  que  ocorre  em  estágio  inicial  de  desenvolvimento  da  criança,  sendo

concreta  e  imutável.  TFOUNI  (1995)  evidencia  claramente  a  diferença  entre  a

alfabetização,  que se ocupa com aquisição da escrita  por  um indivíduo,  ou grupo de

indivíduos,  enquanto  o  letramento  trata  dos  aspectos  sócio  históricos  de  um sistema

escrito por uma sociedade.  

 A partir desta noção de ensino, o letramento digital serve como um instrumento

adicional para apreensão de conhecimento, devendo então, ser posto em prática, pois

envolve uma esfera que contém instrumentos tecnológicos e está interligada com a nova
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cultura. Essas novas concepções de ensino foram englobadas nas atividades na Escola

Pedro II, propiciando uma diversificação e modernização do ensino do inglês.

A partir das ideias mencionadas até o momento, o objetivo geral do trabalho é

relatar  as  vantagens  do  letramento  digital  em  sala  de  aula  e  a  influência  destas

tecnologias  na  escola  Pedro  II,  pois  tais  tecnologias  com  apreço  pedagógico  se

constituem com base em uma nova cultura adotada pela facilidade e utilidade tecnológica.

Os  objetivos  específicos  são:  explanar  e  sistematizar  os  conceitos  de

letramento, sintetizar a nova concepção de ensino de língua inglesa bem como a nova

cultura da juventude atual. 

2 METODOLOGIA

Foram realizadas atividades em uma turma do sexto ano, período matutino, na

escola Estadual Básica Pedro II, localizada em Blumenau/SC.  

Para  realizar  de  maneira  íntegra  e  respeitar  o  plano  de  aula  normal,  as

atividades do PIBID Interdisciplinar¹ (Projeto de Iniciação à Docência) foram realizadas

em consonância com as atividades da professora/supervisora de classe normal. 

A fim de conhecer a turma e se preocupar com o que trabalhar, foi realizar com

os alunos um diagnóstico inicial, com perguntas sobre seus gostos em geral, de leitura e

também perguntas voltadas ao inglês, tais como: se os alunos gostavam da matéria e o

que gostariam de aprender. Algumas atividades iniciais sobre o verbo to be também foram

impostas no diagnóstico. Tal diagnóstico inicial é o primeiro processo de construção de

uma sequência didática, para melhor identificar o perfil  geral da turma, seus gostos e

interesses  e  os  seus  conhecimentos  acerca  de  diferentes  gêneros  textuais.  (DOLZ,

NOVERRAZ & SCHNEUWLY, 2004)

A partir  deste diagnóstico, uma série de atividades envolvendo o letramento

digital foram realizadas, tais como:  completar as letras de músicas em inglês com base

no listening; vídeo do conto “João e o pé de feijão”, em que foi realizado posteriormente o

jogo “Who Am I?” com base nos personagens e objetos; vídeo do urso Pooh na sala de

vídeo da escola em que foi feito posteriormente pelos alunos desenhos de quatro cenas

do clipe. Todas essas atividades mantinham uma relação com o plano de aula da escola,
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e  antes  de serem executadas,  eram planejadas e  revisadas pelos  coordenadores  do

subprojeto, bem como pela supervisora. 

Além de  atividades  que  envolviam métodos  diferentes  do  tradicional,  aulas

como revisão do verbo to be, adjetivos, pronomes possessivos foram executados. Essa

ligação entre  o tradicional  e  o inovador  possibilitou aos alunos um maior  interesse e

entendimento  da  matéria.  Ainda  com  base  nessas  atividades  na  escola  Pedro  II,

possibilitou-se uma melhor concepção de letramento, tanto o clássico quanto o digital,

bem como suas vantagens e desvantagens e uma melhor compreensão sobre a cultura

atual dos adolescentes, ao que se diz respeito ao ambiente escolar. 

3 DAS PRÁTICAS ENVOLTAS 

3.1. Alguns conceitos de letramentos 

A palavra  ‘conceitos’  no  subtítulo  acima  traz  a  versatilidade  e  até  mesmo

algumas discordâncias com o conceito de letramento. Muitos autores trazem perspectivas

diferentes de letramento, mas que no geral, caracterizam a mesma prática. 

Tfouni (1988, p.16) foi uma das primeiras a introduzir o conceito de letramento,

confrontando-o  com  a  alfabetização,  termos  usualmente  confundidos  atualmente.  Ela

explicita essa diferenciação em obra posterior: “Enquanto a alfabetização ocupa-se da

aquisição da escrita por um indivíduo, ou grupo de indivíduos, o letramento focaliza os

aspectos sócio históricos da aquisição de um sistema escrito por uma sociedade” (idem,

1995, p. 20).  Assim, para Tfouni, letramento são as consequências sociais e históricas da

introdução da escrita em uma sociedade. 

Kleiman (1995, p.19) acrescenta em seu conceito de letramento não apenas o

impacto social  que Tfouni explicita,  e sim as práticas sociais de leitura e escrita e os

eventos em que elas ocorrem.

Neste artigo, é demonstrado as consequências deste letramento no contexto

escolar, em especial ao letramento digital, esse novo advento de letramento repercute da

introdução e expansão das tecnologias da informação e comunicação (TIC). Em meio a

uma sociedade letrada em constante avanço tecnológico e que causa impacto na própria
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cultura  de  diferentes  gerações,  a  interação  com os  textos  se  torna  mais  presente  e

fundamental. 

A escola,  até hoje,  é  a instituição que mais possibilita  o  aprimoramento  do

letramento de cada indivíduo e deve abraçar o letramento digital, a fim de servir como um

importante papel na formação de cada aluno.

O que as TIC podem trazer com contribuição efetiva à evolução do letramento é o
emprego das múltiplas linguagens hipermidiáticas para a representação do próprio
pensamento associado com a recuperação instantânea e a leitura  de textos e
hipertextos produzidos por si mesmo ou pelo outro, para o diálogo de ideias, a
reconstrução  do  pensamento  a  partir  do  pensamento  explicitado  pelo  outro,  a
análise da própria representação com a possibilidade de reelaboração. Emerge
uma nova concepção do erro como objeto de análise, revisão e reformulação, cuja

compreensão pode levar à evolução e a à aprendizagem. (ALMEIDA, 2005, p.183‐
184)

3.2 Das percepções iniciais

As atividades do PIBID INTERDISCIPLINAR com base no letramento digital

propiciaram  aos  alunos  uma  nova  concepção  e  um novo  olhar  a  matéria  de  inglês,

abrindo  possibilidades  para  uma  maior  interação  e  uma  ligação  mais  íntima  com  a

disciplina. 

Ao realizar o diagnóstico inicial, antes de se iniciar as atividades com a turma,

percebeu-se  muita  insatisfação  com  o  modo  de  como  a  matéria  era  passada  pela

professora, aulas de total integridade teórica, sem espaço para interação comunicativa e

sem o uso de novas tecnologias. A melhor parte da aula, segundo alguns alunos, era

quando ela acabava. 

Mesmo com a insatisfação gerada, pôde-se perceber no diagnóstico realizado

com 25 alunos presentes  no dia,  uma imensa vontade de aprender  certas  coisas no

inglês, em que em uma aula teórica é falha em satisfazer. Percebe-se essa afirmação na

tabela a seguir:
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Tabela 01 – Diagnóstico inicial

Para qual finalidade você gostaria de aprender a Língua Inglesa?

Fonte: diagnóstico inicial realizado

A maioria dos alunos, conforme a tabela mencionada acima, tem o desejo de

aprender  o inglês  para  viajar  e  se  comunicar  com outros  falantes  estrangeiros.  Essa

vontade de usar o inglês para este objetivo está inserida na concepção de linguagem

como forma de interação,  cuja importância foi  e continua sendo estuada por diversos

estudiosos que destacam a importância da interação na inserção da linguagem. 

Mais do que ver a linguagem como uma capacidade humana de construir sistemas
simbólicos, concebe-se a linguagem como uma atividade constitutiva, cujo lócus
de realização é a  interação verbal.  Nesta  relacionam-se  um eu e  um tu  e  na
relação  constroem  os  próprios  instrumentos  (a  língua)  que  lhes  permitem  a
intercompreensão. (GERALDI, 2005, p. 67)

Introduzir  esta  concepção  nas  atividades  realizadas  em  sala  de  aula

juntamente  com a  interação  tecnológica  foi  o  que  motivou  os  alunos  a  gostarem da

disciplina. 

3.3 Gênero discursivo e sequência didática

Diante dos diferentes meios de comunicação nos deparamos com diferentes

tipos de enunciados, todos com um objetivo específico. Assim, cada esfera de utilização

da língua “elabora tipos relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 2003, p. 262),

denominados de gêneros do discurso. 

Na verdade, sempre nos comunicamos por meio de um gênero em nosso dia a

dia, caracterizando certas ações, como por exemplo: conversar com o amigo; preencher

um currículo de trabalho; deixar um recado para a mãe etc. Cada gênero do discurso

                            Item Quantidade     %

Comunicar-se para viajar         10    40

Conteúdos  metalinguísticos  (Verbos,

números, cores, alfabeto)

         7    28

Músicas e filmes          3    12
“Tudo”          3    12
Nada          1     4
Não respondeu          1     4
TOTAL         25   100
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possibilita,  como  explicitado  anteriormente,  objetivos  específicos,  e  é  imprescindível

trabalhar  com  gêneros  discursivos  em  sala  de  aula,  a  fim  de  tornar  o  ensino  mais

contextualizado. 

A maneira de se trabalhar diferentes gêneros é dada pela sequência didática.

Sequência didática,  de acordo com Dolz,  Noverraz e Schneuwly (2004, p.  97),  “é um

conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um

gênero  textual  oral  ou  escrito”.  A importância  da  sequência  didática  é  familiarizar  os

alunos com o gênero a ser estudado, progredindo em diversas etapas para que ele seja

realizado. Esta sistematização pode ser representada da seguinte forma:

Figura 01 – Esquema de uma sequência didática

Fonte: Esquema da sequência didática ((DOLZ, NOVERRAZ & SCHNEUWLY, 2004, p. 98).

A apresentação da situação é o momento em que os alunos se deparam com o

gênero a ser trabalho.

A produção inicial pode ser realizada através do diagnóstico da turma, a fim de

perceber o desempenho da turma bem como suas limitações.

Os  módulos  seriam  os  diversos  exercícios  a  serem  trabalhados,  a  fim  de

capacitar o aluno na realização do gênero escolhido. Este esquema de módulo não é

imutável, podendo ser voltado e realizado quantas vezes for necessário. 

A produção final seria o momento em que o aluno coloca em prática o que foi

estudado em relação ao gênero discursivo. 

O gênero discursivo trabalhado na escola Pedro II foi o roteiro, cuja intenção

seria a realização de fantoches trabalhos em cima deste gênero. Como o subprojeto leva

o nome de INTERDISCIPLINAR seriam realizados a confecção destes fantoches com o
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apoio da professora de artes. Este teatro de fantoches seria gravado e deixado a escola

como material complementar de ensino.

A sequência  didática  se  baseou,  citando  outra  vez,  no  letramento  digital,

possibilitando a imersão do aluno em outro modo de se chegar ao produto final. 

O trabalho realizado em cima das sequências didáticas foi proveitoso, porém

interrompido com a mudança de supervisor e por conta disso, a mudança de escola. As

atividades  foram  encerradas  na  etapa  final,  que  consistia  em  finalizar  o  roteiro  e

confeccionar os fantoches.

Diversos  módulos  foram utilizados para  se  chegar  nessa etapa  final,  como

músicas,  vídeos  sobre  contos,  jogos  de  interação  e  também o  apoio  metalinguístico

necessário. Dentre as diversas atividades para o ensino de inglês, a que se mostrou mais

proveitosa, interessante e eficiente foi a música.

As músicas são exemplo de uma linguagem autêntica, memorável e rítmica. [...] a)
as músicas são exemplos acessíveis de inglês oral;  b) as rimas permitem aos
alunos exercícios de identificação de sons similares; c) a atmosfera agradável que
a musicalidade traz faz com que o aluno sinta-se mais à vontade com o trabalho
de pronúncia; d) a identificação das sílabas fortes e fracas ajuda na pronúncia da
língua. (CRISTÓVÃO, 2007, p. 66).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com todas as atividades diferenciadas envolvendo novos métodos de ensinar

propiciou-se aos alunos uma nova concepção de ensino, e que este ensino pode ser tão

ou mais eficiente que os métodos tradicionais.  Obviamente,  deve-se ter  cuidado com

estas  novas  práticas,  que  devem  estar  em  consonância  com  o  ensino  de  funções

linguísticas adequadas, respeitando o plano de ensino da instituição. 

Além de respeitar estes quesitos, deve-se ter planejado o gênero discursivo a

ser  trabalhado,  bem  como  a  sua  sequência  didática,  pois  isso  torna  o  ensino  mais

contextualizado.  Infelizmente  não  se  pôde  relatar  um  resultado  íntegro  e  pleno  das

atividades realizadas, pois as mesmas foram interrompidas. Mas em relação ao que foi

realizado, percebeu-se uma melhoria e uma vontade de aprender o inglês por parte dos

alunos, destacando outra vez a importância das novas práticas de letramento – digital, em

sala de aula. Tal implementação do letramento digital envolto em uma sequência didática,
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propiciou, aos alunos, uma melhoria significativa nas habilidades escritas e orais, pois a

tecnologia se aliou com o interesse e o senso crítico dos alunos.

AGRADECIMENTOS

Queríamos agradecer as diferentes esferas e instituições que possibilitaram a

realização  destas  atividades.  Primeiramente  a  Fundação  Universidade  Regional  de

Blumenau (FURB) que mantém o projeto em sua sede.  Ao Programa Institucional  de

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), em especial ao Subprojeto Interdisciplinar e aos

coordenadores que nos auxiliaram nesta caminhada tão proveitosa. Agradecer também a

Escola de Educação Básica Pedro II que nos recebeu tão bem e a supervisora da escola,

que se manteve presente em nossas atividades. 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, Maria Elizabeth B. Letramento digital e hipertexto: contribuições à educação. 
In: SCHLUNZEN JUNIOR, Klaus, (Org.). Inclusão digital: tecendo redes 
afetivas/cognitivas. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.

BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso. In: BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. 4.ed. 
São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 261-306.

CRISTOVÃO, V. L. L.Modelos didáticos de gênero: uma abordagem para o ensino de 
língua estrangeira. Londrina: UEL, 2007. 

GERALDI, João Wanderley. Linguagem e ensino: exercícios de militância e divulgação. 
Campinas: Mercado de Letras, 2005.

KLEIMAN, A. Modelos de letramento e as práticas de alfabetização na escola. In: 
KLEIMAN, A. (Org.). Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática 
social da escrita. Campinas: Mercado de Letras, 1995, p. 15-61.

TFOUNI, L.V. Adultos não alfabetizados: o avesso do avesso. Campinas: Pontes, 1988. 
TFOUNI, L.V. Letramento e alfabetização. São Paulo: Cortez, 1995.

ISSN 2526-4044      p. 517



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

PERMANÊNCIA E ÊXITO: AÇÕES DE APOIO PEDAGÓGICO AOS ESTUDANTES DA
UFSC CAMPUS ARARANGUÁ

Eliandra Gomes Marques1, Paulo Henrique da Silveira de Souza2, Juliana Pires da
Silva3

1UFSC/PIAPE Centro Araranguá/egomesmarques@gmail.com
2UFSC/PIAPE Centro Araranguá/paulo.hss@grad.ufsc.br

3UFSC/PIAPE Centro Araranguá/juliana.pires@ufsc.br

Resumo: Apresentamos, neste trabalho, os resultados das ações desenvolvidas no âmbito do Programa
Institucional de Apoio Pedagógico aos Estudantes entre 2014 e 2016 pela Universidade Federal de Santa
Catarina  –  Campus  Araranguá.  O  programa  está  vinculado  à  Pró-reitoria  de  Graduação  e  atende
estudantes da graduação, de forma universal, a partir do seu ingresso na UFSC, conforme seus interesses
e necessidades, e visa oferecer condições pedagógicas de igualdade de aprendizagem as quais favoreçam
a permanência e a qualidade dos processos de formação nos diferentes perfis ingressantes na instituição.
Também são disponibilizados atendimentos individuais de orientação pedagógica por meio de acolhimento
e de conversas.  A abordagem metodológica está focada em dois eixos:  na organização de grupos de
ensino-aprendizagem a partir da demanda de cursos nas áreas de Cálculo, Física, Química, Bioquímica e
Leitura e Produção Textual oferecidos em módulos semanal, bimestral ou semestralmente, bem como no
atendimento individual para orientação pedagógica; e no acompanhamento de aprovações em disciplinas
básicas como Física, Bioquímica e Química Geral. Os resultados apontaram que, em 2015-2, os estudantes
concluintes obtiveram 100% de aprovação nas disciplinas de Física A e Bioquímica e 88% em Química
Geral. Em 2016-1 o índice de aprovação foi de 100% em Física e 80% em Cálculo I. Destarte, buscamos,
com as ações implantadas, o reconhecimento institucional do Programa como fundamental para o apoio
pedagógico aos estudantes devido aos resultados positivos que vem apresentando.

Palavras-Chave: Programa Institucional  de  Apoio  Pedagógico  aos  Estudantes;  orientação  pedagógica;
processo ensino-aprendizagem; sucesso escolar.

1 INTRODUÇÃO

Com as políticas de expansão do ensino superior nos últimos anos, um dos

grandes desafios a se enfrentar é a garantia não apenas do acesso e da permanência,

mas do êxito dos estudantes com a formação pretendida. Questões como reprovação e

retenção nos cursos tornaram-se mais expressivas. Em 2015, o Ministério da Educação

(MEC), apontou que de cada 100 estudantes, apenas 14 concluíam o curso (INEP, 2015).

Na Universidade Federal de Santa Catarina, em disciplinas da área de ciências exatas,

em 2015.1,  chega-se  ainda  a  índices  de  reprovação  em torno  de  40% a  60%.  Esta

preocupação atinge outras áreas também, ainda que com variações de intensidade e

foco. Tais problemas refletem-se não apenas no decréscimo progressivo das taxas de

sucesso, mas também na qualidade do aprendizado e da educação como um todo (CAP,

2015; SILVA, 2015). Estes percentuais de reprovação são números impactantes que, por

meio  da  continuidade  de  propostas  político-pedagógicas  e  estratégias  institucionais

articuladas, precisam ser mitigados.

Desta forma, a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) criou em 2013

o Programa Institucional de Apoio Pedagógico aos Estudantes (PIAPE) com o objetivo

geral  de  desenvolver  ações  de apoio  pedagógico  que  favoreçam a  permanência  e  a
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qualidade dos processos de formação dos estudantes nos cursos de graduação da UFSC,

proporcionando-lhes  condições  pedagógicas  que  atendam  às  suas  necessidades  de

aprendizagem.

Diante disso, o formato do programa visa atender os estudantes, em grupos ou

individualmente, considerando as necessidades específicas de aprendizagem, as quais

podem  estar  relacionadas  a  conteúdos  disciplinares,  historicamente  associados  a

elevadas taxas de retenção,  como também a outros  campos de conhecimentos  e de

saberes  visando  o  desenvolvimento  e  a  formação  integral  dos  estudantes  numa

perspectiva  de  aprendizagem,  em  que  o  estudante  é  indissociavelmente  epistêmico,

humano e social (CHARLOT, 2000).

Cabe  salientar  que  os  módulos  de  aprendizagem  não  são  de  caráter

obrigatório, mas se estimula a participação dos discentes certificando a presença, a qual

poderá, de acordo com o projeto pedagógico de cada curso, ser validada como atividade

complementar.

2 METODOLOGIA

O PIAPE  se  organiza  na  forma  de  grupos  de  aprendizagem,  vinculados  a

campos de conhecimentos específicos, conforme necessidades apontadas por discentes

e  docentes  da  UFSC.  Diante  disso,  a  adoção  de  práticas  de  apoio  pedagógico,

prioritariamente,  para  as  áreas  de  Cálculo,  Física,  Química,  Bioquímica  e  Leitura  e

Produção Textual, por apresentarem histórico recorrente de altos índices de reprovação,

foi necessária. 

Para  efeito  de  uma  melhor  abordagem  dos  conteúdos  e  nivelamento  dos

estudantes, são ofertados grupos de aprendizagem com demandas específicas e comuns.

Estes grupos atendem no máximo de 20 (vinte) estudantes, exceto na área de Leitura e

Produção Textual,  com turmas de até 15 (quinze) estudantes, possibilitando, assim, o

desenvolvimento de um trabalho focado nas dificuldades apresentadas pelos estudantes.

Os encontros  são oferecidos em turnos diurnos e noturnos, com o tempo limite de uma

hora e meia por encontro – duas vezes por semana – ou três horas corridas para um

encontro semanal. 

As atividades do PIAPE são ofertadas em módulos com duração de 3 a 4

semanas  ou  em turmas  semestrais,  oportunizando  aos  estudantes  a  escolha  dirigida

daqueles que melhor atendam às suas necessidades de aprendizagem. 
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Com relação aos orientadores pedagógicos, o atendimento é feito de forma

individual, buscando a interação direta com o estudante, com o objetivo de investigar e

mitigar  possíveis  causas  do  insucesso  no  que  tange  aos  estudos  da  graduação.  Os

atendimentos individuais realizados pelos  orientadores pedagógicos ocorrem mediante

prévio agendamento, de acordo com as necessidades apresentadas pelos estudantes.

Salienta-se  que  se  utiliza  o Moodle  para  dar  suporte  às  atividades  para  a

disponibilização  de  conteúdos  específicos  e  atividades  complementares  com vistas  a

tornar o aprendizado mais dinâmico com as novas possibilidades midiáticas. 

Após a finalização de cada módulo ou turma, o estudante, mediante frequência

igual ou superior a 75%, tem direito a um certificado de participação validável  para a

integralização  das  horas  de  atividade  complementar  pela  Coordenação  do  Curso  de

Graduação.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os  dados  apresentados  a  seguir  fazem  parte  do  relatório  das  atividades

desenvolvidas  no  período  de  2014  a  2016  no  Campus  Araranguá  pelo  PIAPE.  O

programa iniciou as atividades no campus no ano de 2014. Foram ofertadas aulas de

apoio nas áreas de Bioquímica, Química, Física, Matemática e Leitura e Produção Textual

para  a  aprendizagem dos conteúdos básicos necessários  as  disciplinas  de Cálculo  I,

Física A, Geometria Analítica, Química Geral e Trabalho de conclusão de Curso. Cada

área  do  apoio  mencionada  contou  com  docentes  supervisores  com  portarias

administrativas de 4h/a semanais, os quais realizaram o acompanhamento e orientação

dos tutores. 

No primeiro semestre de 2015 foram oferecidas aulas de apoio nas mesmas

áreas  citadas  anteriormente,  além  de  oferecer  também  o  serviço  de  orientação

pedagógica educacional, inédito no campus. No mesmo ano, a orientação pedagógica

começou a ser oferecida. O serviço foi amplamente divulgado no campus por meio de

visitas às salas; nas redes sociais e e-mails. O agendamento foi realizado pessoalmente

ou por telefone pelo estudante na Secretaria Acadêmica. Foram feitos 12 atendimentos. 

Para 2016, algumas projeções foram feitas, como: ofertar cursos de introdução

às disciplinas básicas em fevereiro. A ideia era utilizar três semanas totalizando 45h de

atividades nas áreas de matemática, física e química. Cada tutor deveria apresentar uma

oficina por semestre; ofertar o Apoio Pedagógico de Leitura e Produção Textual mediante
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módulos e, ainda, divulgar o PIAPE na matrícula dos calouros 2016, na recepção dos

calouros e por meio das oficinas e palestras a serem realizadas durante o ano.

No período de inscrições do PIAPE, a coordenação local divulgou pelos sites

institucionais, e-mails, redes sociais e pelo bate-papo com os calouros em sala de aula.

Foi solicitado aos professores das áreas que reforçassem a divulgação das inscrições em

sala. Ainda, contou-se ajuda de um bolsista Programa Institucional de Bolsas de Estágio

(PIBE) que criou imagens e folders que possibilitou a divulgação do PIAPE de forma mais

criativa, além de ajudar com a criação dos formulários de inscrição e listas de frequência.

Também montou-se uma oficina de resoluções de problemas de física nos dias

05  e  06/07/2016  e  um  curso  intensivo  de  Pré-Cálculo  nas  férias  de  julho  para  os

estudantes. Foram 4 horas diárias noturnas de 01 a 05/08/2016 com 42 participantes e 38

concluintes.  O  objetivo  era  oferecer  uma  base  matemática  para  que  o  estudante

ingressasse  na  disciplina  de  Cálculo  I  mais  preparado.  Foram  utilizadas  apostilas

disponibilizadas pelo Departamento de Física.

Na  área  de  orientação  pedagógica,  criou-se  um  email  institucional,  –

piape.ara@contato.ufsc.br,  para  agendamento  de  horário  dentre  os  três  turnos

disponíveis.  Ainda foi criado um grupo de apoio pedagógico no fim do mês de junho. Ao

todo foram atendidos 11 estudantes. 

Outrossim, cabe destacar que a equipe local do PIAPE participou da entrevista

com  os  avaliadores  do  MEC  sobre  o  curso  de  Fisioterapia  apresentando  o  trabalho

desenvolvido pelos tutores e orientador pedagógico, assim como toda a documentação

atualizada do programa e serviços oferecidos.

Ao término do semestre, foi realizada uma reunião entre coordenação local e

tutores. Nesta, constatou-se que a opção por módulos semestrais não foi tão produtiva e

planejou-se para o próximo semestre a oferta de módulos de 5 a 6 semanas, de acordo

com os conteúdos programados nos planos de ensino, em que a cada prova aplicada,

também finalizaria o módulo. 

Dessa  forma,  ao  todo  foram  planejados  6  módulos  para  matemática  e  6

módulos para Física. Os nomes dos módulos, na maior parte, também foram discutidos e

decididos na reunião.  Outro  ponto  foi  a  metodologia  de  ensino  que passou a  utilizar

resoluções de problemas em grupos como norteadora no desenvolvimento das atividades

do PIAPE. A seguir, na Figura 1, podem ser visualizados materiais de divulgações dos

módulos.

Figura 01 –  Módulos do PIAPE 2016-2
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Fonte: UFSC Campus Araranguá (2016).

Além desses, ofertou-se o módulo de Produção de Resumos no período de

14/10  a  25/11/2016  via  PIAPE  com  uma  professora  visitante.  Também,  ocorreram

plantões de dúvidas com o tutor de física de 25/10 a 06/12/2016.

Sobre as participações nos módulos de aprendizagem em 2016-2, obteve-se

108 inscritos, dos quais 50 foram concluintes. Além desses, teve-se mais 38 concluintes

no curso de inverno. Na orientação pedagógica foram 7 atendimentos.

Em  2016-2,  a  equipe  local  participou  do  Seminário  “Apoio  Pedagógico:

Realidades e Perspectivas” no dia 20 de setembro de 2016 via  skype. O objetivo era

debater  a  problemática  dos  altos  índices  de  reprovação  em  algumas  áreas  do

conhecimento, e discutir propostas de apoio pedagógico que favoreçam a permanência e

a qualidade dos processos de formação dos estudantes nos cursos de graduação.

O PIAPE local  ainda  esteve  presente  no  Evento  UFSC Portas  Abertas  do

Campus Araranguá divulgando o programa aos estudantes do ensino médio da região

que pretendem ingressar na UFSC e podem contar com um apoio pedagógico para suas

necessidades de aprendizagem.
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Também foi promovido o Bate-papo com os calouros 2016-2 com o curso de

Engenharia de Energia. Nesse encontro foram apresentadas as normas de funcionamento

dos cursos de graduação e os serviços do PIAPE. 

Ao  longo  dos  5  semestres,  foram  823  inscritos,  439  que  participaram das

atividades e 185 que receberam certificado de participação. Salienta-se que no ano de

2016 não houve apoio de Bioquímica, Química e Leitura e Produção Textual. Ainda, para

montagem do quadro síntese os módulos e turmas foram aglutinados por áreas.

Ressalta-se que o quantitativo de alunos em disciplinas de Cálculo I e Física A

dos cursos de graduação em engenharias do Centro Araranguá são de 3 turmas para

cada disciplina. Logo, tem-se uma média semestral de público alvo de 120 alunos para

cada disciplina. Cabe destacar também o êxito do curso de inverno que resultou em 38

concluintes e de aprovação positiva entre os alunos.

Quanto à orientação pedagógica, no período de 2015 a 2016, foram feitos 48

atendimentos por  meio  de acolhimento  e de conversas.  De modo geral,  questões de

gênero,  saúde  mental,  familiares,  sociais,  adaptação,  relação  professor-aluno,  entre

outras foram atendidas e encaminhadas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para verificação do alcance dos objetivos do PIAPE de permanência e êxito,

uma das ações realizadas foi o levantamento dos índices de aprovação nas disciplinas

básicas, tendo em vista a conclusão dos módulos do PIAPE pelos estudantes. Isto foi feito

para  2015-2,  2016-1  e  2016-2  após  consulta  no  sistema  de  Controle  Acadêmico  da

Graduação (CAGr). 

Para os módulos semestrais de 2015-2, os estudantes concluintes obtiveram

100% de aprovação nas disciplinas de Física A e Bioquímica e 88% de aprovação em

Química Geral. Os demais módulos tiverem participações, mas não concluintes. Já para o

semestre de 2016-1, os estudantes que concluíram o apoio foram bem sucedidos: 100%

de aprovação em física e 80% dos concluintes em Cálculo I.  Em 2016-2, os módulos

passaram a ser mensais ou bimestrais. Desta forma, várias turmas foram ofertadas ao

longo do semestre.

Em suma, os estudantes que participaram do programa e conseguiram finalizar

as atividades têm obtido êxito  nas disciplinas.  Foram 56 alunos que conseguiram ser

aprovados nas disciplinas. Ainda, embora o programa seja jovem, ao longo do período

tem-se  buscado  implantar  uma  regularidade  nos  serviços  prestados  pelo  PIAPE  no
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centro, seja com a manutenção das áreas oferecidas aos estudantes, como também da

permanência dos tutores.

Por  fim,  espera-se  que  o  PIAPE  ganhe  caráter  institucional  e  seja

reconhecido como de fundamental importância como apoio pedagógico aos estudantes

sendo aprovado como resolução pelo Conselho Universitário. 
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ESTUDO DA SUBSTITUIÇÃO DO AGREGADO NATURAL POR RESÍDUO DE
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Resumo: A  construção civil  é  uma das atividades que mais  gera  resíduo.  Pesquisas  relacionadas ao
reaproveitamento de resíduos em materiais à base de cimento vêm crescendo a cada dia. Com o objetivo
de apontar a viabilidade técnica da utilização de agregado reciclado de cerâmica vermelha como substituto
parcial ou total (0, 50 e 100%, em volume) do agregado natural em argamassa convencional com teor de
água  determinado  em  função  da  consistência  padrão,  foram  utilizados  os  ensaios  de  determinação
densidade  de  massa  no  estado  fresco,  resistência  à  compressão  e  à  tração  na  flexão  e  módulo  de
elasticidade. Os resultados deste estudo revelam o uso potencial deste resíduo em argamassas, uma vez
que a substituição de 50 e 100% do agregado natural por agregado reciclado de cerâmica vermelha reduziu
aproximadamente 12 e 17% da resistência a compressão e 6 e 38% da resistência à tração na flexão,
respectivamente.  A  substituição  reduziu  ainda  o  módulo  de  elasticidade  em torno  de  22  e  42%,  um
resultado positivo para argamassas de assentamento e revestimento. Esta pesquisa reforça o potencial do
uso de resíduos de cerâmica vermelha como substituto do agregado natural em argamassa, uma vez que
50% de substituição, apesar de uma pequena redução nas resistências à compressão e à tração na flexão,
reduziu o módulo de elasticidade, isto é, a argamassa tornou-se mais deformável.

Palavras-Chave: resíduo de cerâmica vermelha; propriedades, argamassa

1 INTRODUÇÃO

A construção  civil  brasileira  gera  grande  quantidade  de  resíduos  que  são,

geralmente, descartados de maneira inapropriada no meio ambiente. Dentre eles estão os

resíduos denominados Classe A (resíduos de construção, demolição, reformas e reparos

de edificações: componentes cerâmicos - tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento

etc., argamassa e concreto), que, de acordo com a Resolução 307/2002 do CONAMA,

são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados. 

Neste sentido,  várias pesquisas vêm sendo desenvolvidas visando reutilizar

estes materiais com objetivo de reduzir os impactos gerados pela disposição irregular dos

mesmos.  Além  de  reutilizar  tais  resíduos,  sua  substituição  por  parte  dos  agregados

naturais,  contribui,  também,  com a redução  do consumo de agregados  naturais  que,

segundo o Instituto Brasileiro de Agregados Minerais, em 2012, o consumo per capita foi

de  3,5  toneladas /habitante  (t/h).  Mais  especificamente  para  o  agregado reciclado de

cerâmica vermelha,  algumas pesquisas obtiveram resultados positivos na substituição,

em massa, dos mesmos pelo agregado natural em argamassas (LEITE, 2001; PAIXÃO

2013;  ALCÂNTARA  e  NOBREGA,  2011).  No  entanto,  a  substituição  em  massa  de
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materiais com massas específicas diferentes altera a concentração volumétrica de sólidos

total, podendo influenciar de forma diferente as propriedades das argamassas.

Portanto,  o  objetivo  deste  trabalho  foi  avaliar  a  viabilidade  técnica  da

substituição parcial  e total,  em volume, do agregado natural por resíduo de blocos de

cerâmica vermelha nas propriedades de uma argamassa de cimento e areia.

Vale  ressaltar  que  este  trabalho  foi  um estudo  preliminar  desenvolvido  por

alunos do curso de Engenharia Civil da 1ª fase na unidade curricular Projeto Integrador.

2 METODOLOGIA

Os materiais utilizados nesta pesquisa foram: cimento CP IV-32, areia natural e

resíduo  de  bloco  cerâmico,  denominado  como agregado  reciclado  nesta  pesquisa.  O

resíduo  cerâmico  utilizado  foi  submetido  ao  processo  de  moagem  manual  e,

posteriormente, foi  passado em peneira de malha 4,8 mm, sendo utilizado somente o

material passante.

A granulometria da areia natural (ABNT NBR 7217:1987) encontra-se na Figura

01, cujo módulo de finura é de 2,51. A massa específica (ABNT NBR NM 52:2003) é de

2,62 g/cm3 e material pulverulento de 1,76% (ABNT NBR NM 46:2003).

Figura 01 – Ensaio de granulometria do agregado natural.

Fonte: autores

A massa específica do agregado reciclado (ABNT NBR NM 52:2003) é de 1,52

g/cm3. O traço utilizado nesta pesquisa foi de 1:3, em massa, e os teores de substituição

do  agregado  miúdo  por  agregado  reciclado  foram  de  0,  50  e  100%,  em  volume.  A
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quantidade de água foi determinada para um mesmo índice de consistência de 255 ± 10

mm, determinada de acordo com as prescrições da ABNT NBR 13276:2016. 

A propriedade da argamassa avaliada no estado fresco foi  a  densidade de

massa,  conforme ABNT NBR 13278:2005.  Para o estado endurecido foram moldados

corpos  de  provas  prismáticos  (4x4x16  cm)  para  resistência  à  tração  na  flexão  e

resistência à compressão axial (ABNT, NBR 13279:2005) e corpos de provas cilíndricos

(5x10 cm) para ensaio de módulo de elasticidade, realizado por uma adaptação da NBR

8522 (ABNT, 2003). Os ensaios foram realizados em prensa EMIC DL30000. A cura dos

corpos de prova foi feita em água saturada de cal até os 56 dias de idade. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Propriedades no estado fresco 

A  Tabela  01  mostra  os  resultados  das  propriedades  no  estado  fresco.  A

quantidade de água foi definida para se obter o mesmo índice de consistência padrão

(255±10  mm)  das  argamassas  avaliadas.  Observa-se  que  quanto  maior  o  teor  de

substituição do agregado natural pelo agregado reciclado, menor a densidade de massa

da  argamassa.  Esta  redução  pode  ser  explicada  pela  menor  massa  específica  do

agregado reciclado. Como o volume foi o mesmo, a quantidade de massa foi menor nas

argamassas com agregado reciclado por conta das diferenças de massa específica dos

agregados e,  também,  segundo Leite  (2001)  e  Paixão (2013),  pela  maior  porosidade

intrínseca do agregado reciclado. 

Tabela 01 – Resultado dos ensaios de índice de espalhamento e densidade de massa das argamassas sem e com

substituição do agregado natural por agregado reciclado de cerâmica vermelha.

Teores de
substituição (%)

Relação
água/cimento

Índice de
consistência (mm)

Densidade de
massa (g/cm3)

0 0,65 255 2,00
50 0,60 245 1,92
100 0,60 245 1,87

Fonte: autores

3.2 Propriedades no estado endurecido

As Figuras 02 e 03 mostram os valores de resistência à compressão e à tração

na flexão das argamassas, respectivamente. Observa-se que a substituição do agregado
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miúdo natural pelo agregado reciclado reduziu a resistência à compressão. Inicialmente

com  a  substituição  de  metade  do  agregado  miúdo  houve  uma  queda  de  12%  da

resistência, já com a argamassa feita apenas com agregado reciclado a redução foi de

17%. Com relação à resistência à tração na flexão, a redução foi de 6 e 38% quando a

substituição foi de 50 e 100%, respectivamente. 

Figura 02 – Resistências à compressão e à tração das argamassas sem e com substituição do agregado natural por

agregado reciclado de cerâmica vermelha aos 28 dias.

Fonte: autores

Este comportamento foi contrário ao observado por Alcântara e Nóbrega (2011)

e  Paixão  (2013)  em  argamassa  e  Wada (2010)  em  concreto,  onde  estes  autores

observaram um aumento nas resistências com aumento da substituição. Estes autores

atribuem este  aumento  ao efeito  de  empacotamento,  resultado de uma granulometria

mais  contínua  do  resíduo;  aumento  na  aderência  entre  pasta  e  agregado,  devido  à

absorção do resíduo; além de uma possível reação pozolânica do agregado reciclado.

Como a substituição destes autores foi em massa, ao avaliar o volume total produzido,

estas argamassas apresentaram maior quantidade de agregado reciclado e, portanto, um

melhor  empacotamento  e  maior  potencial  de  reação  pozolânica,  comparado  às

argamassas  desta  pesquisa  (substituição  do  agregado  em  volume).  Além  disso,

possivelmente a resistência do agregado natural sendo maior que a do reciclado pode ter

contribuído para melhora nestas propriedades.

Vale ressaltar que a redução de resistência da argamassa com o aumento do

teor de resíduo, observada neste trabalho, é coerente com os resultados de densidade de

massa apresentados na tabela 01, ou seja, houve redução da resistência à compressão e

à tração na flexão quando da redução de sua densidade de massa.

O  módulo  de  elasticidade  avalia  a  resistência  do  material  à  deformação

elástica.  Materiais  com baixo  módulo  deformam mais  quando  sujeitos  às  solicitações

mecânicas.  Os  módulos  de  elasticidade  das  argamassas  estudadas  nesta  pesquisa
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encontram-se  na  Figura  03,  na  qual  se  observa  que  o  aumento  na  substituição  do

agregado  natural  pelo  agregado  reciclado  reduziu  o  módulo  de  elasticidade,  isto  é,

aumentou  a  capacidade  da  argamassa  se  deformar,  um  resultado  positivo  para

argamassas de assentamento e revestimento. Percentualmente a argamassa com 50%

de  agregado  reciclado  se  deforma  22% a  mais  que  a  de  referência.  A  diferença  se

acentua  quando  se  tem  100%  do  agregado  reciclado,  alcançando  42%  a  mais  de

deformação. 

Figura 03 – Módulos de elasticidade das argamassas sem e com substituição do agregado natural por agregado

reciclado de cerâmica vermelha aos 28 dias

Fonte: autores

Este resultado está conforme esperado, já que reduções na resistência são

acompanhadas  por  redução  do  módulo  de  elasticidade.  Este  resultado  difere  do

encontrado por Wada (2010), que ao avaliar módulos de elasticidade de concretos com

substituição  de  agregado  natural  por  reciclado  de  cerâmica  vermelha,  observou  um

aumento nesta propriedade, comportamento este explicado anteriormente (substituição

em massa do agregado), no entanto, como dito anteriormente, este pesquisador observou

aumento da resistência com aumento do teor de agregado reciclado e seus resultados

conferem com a premissa de que o aumento de uma propriedade implica no aumento da

outra.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A construção civil  é  uma das atividades que mais  gera  resíduo.  Pesquisas

relacionadas ao reaproveitamento destes resíduos em materiais à base de cimento vêm

crescendo  a  cada  dia.  Com  intuito  de  contribuir  com  este  assunto,  esta  pesquisa

preliminar  avaliou  a  substituição  parcial  e  total  do  agregado  natural  por  agregado
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reciclado de blocos cerâmicos (cerâmica vermelha) nas propriedades no estado fresco e

endurecido em uma argamassa convencional de traço 1:3 (massa) com substituição de 50

e 100% (em volume) do agregado natural,  com quantidade de água determinada em

função da consistência padrão (255±10 mm).

No estado fresco, o aumento no teor de substituição do agregado natural pelo

agregado reciclado reduziu a densidade de massa da argamassa. Como a substituição do

agregado foi em volume, a quantidade de material em massa foi menor, além disso, a

maior porosidade intrínseca do agregado reciclado é apontada como uma das maiores

causas para que ocorra esta redução.

No estado endurecido, o aumento no teor de substituição do agregado natural

pelo  agregado  reciclado  reduziu  em  aproximadamente  12  e  17%  a  resistência  à

compressão e 6 e 38% da resistência à tração na flexão, para substituição de 50 e 100%,

respectivamente. Além de reduzir o módulo de elasticidade em torno de 22 e 42%, neste

caso,  um resultado  positivo  para  argamassas  de  assentamento  e  revestimento.  Este

comportamento  foi  contrário  ao  observado  por  diversos  autores,  pois  os  mesmos

substituíram o agregado em massa e como a massa específica do agregado reciclado é

menor,  o volume de partículas é bem maior,  resultando em melhor empacotamento e

maior potencial de reação pozolânica.

No entanto, esta pesquisa preliminar demonstra o potencial do uso de resíduos

de cerâmica vermelha como substituto do agregado natural em argamassa, uma vez que

50% de substituição, apesar de uma pequena redução nas resistências à compressão e à

tração  na  flexão,  reduziu  o  módulo  de  elasticidade,  isto  é,  a  argamassa  ficou  mais

deformável.  Para continuidade desta pesquisa,  um traço com outros teores abaixo de

50% de substituição e com adição de cal, além de outros ensaios, como de retenção de

água e resistência de aderência, devem ser avaliados.

AGRADECIMENTOS

Os autores  agradecem ao Instituto  Federal  de  Santa  Catarina  (IFSC)  e  ao

Técnico do Laboratório de Solos e Materiais do IFSC, Rafael Andrade de Souza, pela

ajuda e parceria em todos os ensaios realizados. 

ISSN 2526-4044      p. 531



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

REFERÊNCIAS

ALCÂNTARA,  P.  S.  X.;  NÓBREGA,  A.  C.  V.  Desenvolvimento  de  argamassas  para
revestimento  utilizando  resíduos  de  cerâmica  vermelha  de  Caruaru/PE como material
pozolânico e/ou agregado alternativo. In: XIX CONIC, III CONITI, VII JOIC. CTG – UFPE,
2011, Anais... Recife, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 7217: Agregados -
Determinação da composição granulométrica. Rio de Janeiro, 1987

_______ NBR NM 52: Agregado miúdo - Determinação da massa específica e massa
específica aparente. Rio de Janeiro, 2003.

_______ NBR NM 46: Agregados - Determinação do material fino que passa através da
peneira 75 µm, por lavagem. Rio de Janeiro, 2003.

_______ NBR 13276: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos –
Determinação do índice de consistência. Rio de Janeiro, 2016.

_______ NBR 13278: Determinação da densidade de massa e do teor de ar incorporado.
Rio de Janeiro, 2005.

_______ NBR 13279: Determinação da resistência à tração na flexão e à compressão.
São Paulo, 2005.

________NBR 8522: Concreto – determinação dos módulos estáticos de elasticidade e
de deformação da curva tensão-deformação. Rio de Janeiro, 2003.

LEITE, M. B.  Avaliação de propriedades mecânicas de concretos produzidos com
agregados reciclados de resíduos de construção e demolição. 2001.  290 f.  Tese
(Doutorado em Engenharia Civil) - Escola de Engenharia, UFRGS, Porto Alegre, 2001.

PAIXÃO, S. O. Estudo do uso de resíduo cerâmico de obras como agregado miúdo
para  a  fabricação  de  argamassas  para  revestimento  de  alvenarias. 2013.  74  f.
Trabalho de Conclusão de Curso para obtenção de título de Engenheiro Civil,  Escola
Politécnica, UFRJ, Rio de Janeiro, 2013.

WADA,  P.  H.  Estudo  da  Incorporação  de  Resíduos  de  Cerâmica  Vermelha  na
Composição  de  Concreto  para  Uso  em Estacas  Moldadas  In  Loco.  2010.  109  f.
Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Engenharia de
Ilha Solteira, São Paulo, 2010

ISSN 2526-4044      p. 532



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

VARIAÇÕES DAS PROPRIEDADES DE UM SOLO COMPACTADO COM E SEM
REÚSO DE MATERIAL

Hellen Schwambach1, Nayara Martins2, Matheus Sousa3, Renata Kock4, Carolina
Porto5, Fernanda Simoni Schuch6, Fábio da Silva Krueger7

1,2,3,4,5Aluno (a) de Engenharia Civil do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), Campus Florianópolis,
hellen.ws@hotmail.com

nayara.mc@aluno.ifsc.edu.br
matheus.ns@aluno.ifsc.edu.br

renatakock@gmail.com
carolinabaungartenporto@gmail.com

6Profa Dra do Departamento Acadêmico de Construção Civil do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), Campus
Florianópolis

fernandass@ifsc.edu.br
7Prof Dr do Departamento Acadêmico de Construção Civil do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), Campus

Florianópolis
fabio.krueger@ifsc.edu.br

Resumo: A compactação é um processo que permite reduzir o volume de vazios do solo, melhorando as
suas  características  de  resistência,  diminuindo  sua  permeabilidade  e  gerando  um material  com maior
estabilidade. Os processos de compactação são utilizados com tais finalidades em diferentes etapas de
obras  executadas  na  área  de  engenharia  civil,  por  exemplo:  construção  de  estradas  (pavimentação),
barragens,  aterro  e  reaterro.  Estes  serviços  podem ser  executados  de  forma  mecanizada  ou  manual
dependendo da finalidade da compactação e do grau de compactação desejado. Sendo assim, para que se
chegue no resultado desejado obtendo-se uma compactação condizente com o esperado em projeto, deve-
se conhecer as características físicas do solo empregado e isso inclui seu peso específico, granulometria e
densidade máxima que pode ser obtida. Neste intuito, a partir das normas da ABNT vigentes no Brasil,
analisou-se  as  características  de  um solo  a  ser  compactado.  A NBR 7182  prevê  a  possibilidade  de
realização deste ensaio de dois modos: com e sem reúso de material. Nesta pesquisa, o objetivo foi estudar
as diferenças obtidas entre um ensaio de compactação com reúso de material e sem reúso de material, por
meio da análise das curvas de compactação obtidas. Observou-se, ao comparar o procedimento com e sem
reúso de amostra, que foram obtidas diferentes curvas de compactação do solo, sendo que a curva com
reúso apresenta valores maiores de densidade do solo pela fragmentação dos agregados e reorganização
estrutural das suas partículas.

Palavras-Chave: compactação de solos, ensaios laboratoriais, curva de Proctor.

1 INTRODUÇÃO

Na engenharia,  a  maioria  das  construções  exige  a  movimentação  de  terra

(terraplenagem). Durante a realização desta atividade, com deslocamento necessário é

inevitável o desconfinamento do solo, visto que, muitas vezes utiliza-se material de um

determinado lugar para atender a necessidade de outro (RICARDO; CATALANI, 1990).

Após desconfinado o solo apresenta-se,  relativamente,  fofo  e heterogêneo,  possuindo

baixa  resistência  e elevada deformação,  condições estas,  na  maioria  das vezes,  não

desejadas. Por tal razão, para que este material apresente as condições requeridas, no

local de destino é necessária e utilização da técnica de compactação (PINTO, 2002).

A técnica de compactação foi desenvolvida pelo engenheiro norte americano

Ralph  Proctor  que,  em  1933,  pela  primeira  vez,  estabeleceu  a  correlação  entre  os
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parâmetros que influem decisivamente na relação índice de vazios, ou seja, o aumento do

peso específico (WERK, 2000).

A realização de procedimentos  de compactação é corriqueira  e  de  elevada

relevância na construção civil.  São empregados na execução de estradas, barragens,

aterros e reaterros. O solo compactado ganha resistência, diminui a permeabilidade e em

consequência tem-se um aumento da estabilidade da obra. Há, no entanto, diferentes

formas  de  se  realizar  a  compactação  do  solo  e,  com  diferentes  métodos,  obtêm-se

diferentes resultados. Neste trabalho são analisadas duas curvas de compactação de um

mesmo solo, determinadas por meio da análise de ensaio de compactação, com reúso e

sem reúso do material, conforme NBR 7182/86. As diferentes curvas são analisadas e

comparadas entre si, levando-se em consideração as características físicas do material

obtidas por meio de ensaios de: massa específica dos grãos, conforme NBR 6458/2016, e

granulometria, conforme NBR7181/84. Todos os ensaios foram realizados no Laboratório

de Materiais do Departamento Acadêmico da Construção Civil  do Instituto  Federal  de

Santa Catarina.

2 METODOLOGIA

A realização desta pesquisa foi possível através da coleta de solo argiloso na

região da Grande Florianópolis. A localização de origem de tal material, no entanto, não é

possível  ser  afirmada,  visto  que  o  mesmo  foi  recolhido  numa  área  já  aterrada,  se

caracterizando, portanto como material antropogênico. Os ensaios de laboratório foram

realizados no Laboratório de Solos e Materiais do Instituto Federal de Santa Catarina,

sendo feita análise de peso específico dos grãos, de granulometria e sedimentação e

compactação.

Para a caracterização dos solos, as seguintes normas foram utilizadas como

referência, desde a aparelhagem utilizada até os processos de execução recomendados:

NBR 6457/86: Amostras de solo - preparação para ensaios de compactação e ensaios de

caracterização;  NBR 6508/84  -  Grãos  de  solo  que  passam na  peneira  de  4,8  mm -

Determinação de massa específica; NBR 7181/84 - Análise granulométrica; NBR 7182/86

-  Solo: Ensaio de compactação.

O primeiro passo tomado quando da chegada dos solos ao laboratório foi a

colocação destes para secar ao ar, separados em grandes bandejas em local reservado,

protegido  de  intempéries.  Devido  as  condições  climáticas  do  momento  e  o  reduzido

tempo, para realização do ensaio o processo de secagem foi acelerado com a utilização
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de estufa (o que difere do prescrito por norma). Após seco o solo foi destorroado, passado

em peneira N. 4 (4,8 mm), e armazenado em local abrigado. Um dia antes da utilização

do material, coletou-se uma cápsula deste para a determinação da umidade higroscópica

através do método da estufa.

A seguir,  determinou-se o peso específico dos grãos de solo passantes na

peneira de 4,8 mm, tomando-se como base a norma ABNT NBR 6508/1984. Durante o

ensaio, foram obtidos os valores de peso do solo, peso do picnômetro com água e peso

do picnômetro com a amostra de solo e água, os quais foram aplicados em fórmula para

determinar  o  peso  específico  dos  grãos.  A partir  desta,  foram  calculados  os  pesos

específicos de cada amostra, sendo utilizados na média aritmética apenas os valores que

não apresentaram diferenças superiores a 0,02 g/cm³ entre si, como prescreve a norma.

Posteriormente realizou-se o ensaio de compactação empregando-se o método

de  compactação  dinâmica  ou  compactação  por  impacto,  seguindo  conforme  NBR

7182/86. A compactação dinâmica ou por impacto, foi realizada empregando-se o soquete

pequeno, aplicando-se 26 golpes, em cada uma das cinco camadas que constituem um

corpo  de  prova,  enquadrando-se  na  energia  normal,  sempre  utilizando  o  cilindro  de

Proctor. Foram realizados dois ensaios, sendo que em um dos casos procedeu-se com a

compactação  do  solo,  sem  reutilização  de  material  e  no  outro  procedeu-se  com  os

acréscimos de umidade, no mesmo material, ou seja, com reúso do solo. A partir daí, com

os valores obtidos foram traçadas as curvas de compactação, uma para cada caso e

posteriormente tais curvas foram comparadas entre si.

Por  último,  com  base  na  ABNT  NBR  7181/1984,  o  solo  foi  preparado  e

selecionado para o ensaio de granulometria por peneiramento e sedimentação. Salienta-

se aqui que, a análise granulométrica foi desenvolvida após o ensaio de compactação,

com as amostras  nele  utilizadas,  visando obter  possível  correlação entre  a  curva  de

compactação e a curva granulométrica de cada uma das situações propostas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O peso específico dos grãos do solo ensaiado foi  obtido em laboratório por

meio de 3 amostras (Tabela 1), um a mais do previsto em norma para que se possa

eliminar  um resultado,  caso  seja  muito  discrepante  dos  demais.  Por  meio  da  função

matemática média aritmética e desprezando valores que diferiram mais que 0,02 g/cm³

das demais amostras, foi possível encontrar o resultado do ensaio: 2,525 g/cm³. O peso

específico dos grãos, conforme afirma Pinto (2006), é imprescindível para o cálculo de
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alguns  índices,  como  a  sedimentação  e  a  curva  de  saturação  100%  do  ensaio  de

compactação. Porém, ele não define o tipo de solo.

Tabela 01 - Peso específico dos grãos do solo por amostra.

Amostra γg (g/cm³)

1 2,53

2 2,52

3 2,69 (descartada)

Média 2,525
Fonte: os autores.

Após análise do peso específico inicial dos grãos procedeu-se com o ensaio de

compactação incorporando umidade, visando constatar que a adição de água a um solo

seco facilita sua densificação, conforme Neves, et al. (2005), Senço (1997), Richart, et al.

(2005), Ramos (2011) e outros relatos bibliográficos.

O gráfico abaixo (figura 1) ilustra os resultados obtidos nos ensaios com reúso l

e sem reúso de material.

Figura 01 - Curva de compactação – com reúso e sem reúso de material.

Fonte: os autores.

Como  pode  ser  observado,  genericamente,  o  solo  reutilizado  durante  a

compactação apresentou um ligeiro acréscimo de densidade para uma umidade ótima 1

menor quando comparada aos resultados fornecidos pelo ensaio onde os corpos de prova

foram moldados sem reúso de material.  A massa específica  seca máxima variou  em

aproximadamente 3,5% enquanto que a umidade ótima variou em apenas 1%.  Neste

1 é aquela em que o solo atinge a maior massa específica aparente.
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caso, para praticamente um mesmo teor de umidade ótima, o solo com reúso de material

apresentou ganho na densificação, provavelmente isto se deu pelo maior entrosamento

dos grãos já que houve uma provável  quebra pelo reúso,  como pode-se observar no

resultado da granulometria.

A granulometria do solo utilizado nos ensaios com e sem reúso de material foi

realizada em laboratório, e obteve-se como resultado as curvas apresentadas na figura 2.

Figura 02 - Curva granulométrica do solo após compactação sem reúso e com reúso.

Fonte: os autores.

Por meio de análise do gráfico pode-se inferir que o solo reutilizado durante a

compactação apresentou acréscimo de material arenoso e silte, o que significa ter havido

uma redução, no tamanho das partículas do solo compactado com o reúso, ou seja, o

procedimento  de compactação reutilizando o solo na moldagem dos corpos de prova

pode ter ocasionado a quebra de grãos. Concomitantemente percebe-se um afunilamento

na curva  compactação do material  com reúso,  o  que nos permite  inferir  um possível

aumento na área de contato das partículas nesta faixa granulométrica (entre silte e areia

grossa) e, portanto, uma maior velocidade no alcance da umidade ótima.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ensaio de compactação dos solos é fundamental para a caracterização de

um solo em estudo, sendo que a compactação utiliza a transferência de energia mecânica

para alcançar a estabilização do solo.

Os resultados obtidos nos ensaios de compactação do solo com reúso e sem

reúso  de  materiais  apontam  diferentes  curvas  de  compactação  do  solo.  O  que  nos

permite  inferir  a  fragmentação dos grãos decorrentes dos repetidos impactos sobre o

material  ensaiado, juntamente com a reorganização sucedida pelas partículas do solo,

indicam na curva de compactação uma massa específica seca ligeiramente maior, quando

comparado ao solo ensaiado sem reúso.

Concomitante  ao acréscimo de massa específica  seca  máxima foi  possível

constatar  um  deslocamento  lateral,  para  a  direita  e  para  a  esquerda,  ou  seja,  um

afunilamento da curva de compactação do material com reúso, o que permite inferir a

interferência da maior área de contato das partículas. Neste caso, a água é absorvida

mais rapidamente o que possibilita alcançar a umidade ótima numa porcentagem menor

de água, quando comparada com a curva de compactação do material sem reúso.
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Resumo: Este artigo tem como objetivo desenvolver pesquisa e desenvolvimento tecnológico e aplicação
de conhecimentos interdisciplinares, através da automação de um equipamento de mosturação e fervura
utilizado na fabricação de cerveja artesanal. Com a evolução deste projeto será possível realizar o controle
de temperaturas  e  dos  períodos  de  tempo de  cada  etapa  do  processo,  pré-definidos  pelo  usuário  do
equipamento.  O  artigo  trata  da  elaboração  de  um  sistema  eletrônico  microcontrolado,  o  qual  possui
dispositivos de entrada, como sensores de temperatura e display para entrada de dados e/ou informações
do processo, e dispositivos de saída como controle de resistência elétrica e bomba de recirculação dos
líquidos envolvidos no processo. O controle e manutenção da temperatura entre determinados períodos de
tempo será feita dentro de uma plataforma programável ARDUINO, com realimentação e correção através
de ação Proporcional-Integral (PI). 

Palavras-Chave: Cerveja Artesanal, Controlador Eletrônico, Controle automatizado.

1. INTRODUÇÃO

A  cerveja  voltou  a  ser  fabricada  artesanalmente  a  partir  do  ano  de  1979,

primeiramente nos Estados Unidos. Nas décadas seguintes, o hobby pela produção da

cerveja se espalhou pelos Estados Unidos e Canadá, chegando posteriormente ao Brasil. 

Apesar da produção limitada, a fabricação artesanal proporciona bebidas especiais

com aroma e sabores diferenciados, sendo esta sua principal característica e contribuição

para o mundo da cerveja.

Morado (2009) afirma que produzir cerveja requer três processos básicos: mostura,

fervura  e  fermentação.  Os  dois  primeiros  geralmente  ocorrem  no  mesmo  dia.  Já  a

fermentação pode durar até duas semanas

O  processo  de  produção  da  cerveja  artesanal,  denominado  de  bassagem  ou

mosturação consiste na ativação de enzimas que farão a conversão do amido do malte

em açúcares (realizada na etapa da mostura), em proporções variáveis de acordo com o

tipo da cerveja desejada. Para isso, cada enzima do malte atua melhor em determinada

faixa de temperatura.  Existem rampas de temperatura  que podem ser  utilizadas para

ativar enzimas específicas, conferindo características particulares à cerveja. Variações na

temperatura ou no tempo de exposição podem comprometer alguns ciclos enzimáticos,

gerando sabores desagradáveis na cerveja (GOMES, 2013; COSTA, 2014). Temperaturas
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acima de 74°C ocasionam a desativação das enzimas, comprometendo o rendimento e o

processo.

Para produzir  cerveja,  muitos são os fatores que influenciam no rendimento da

receita  e  na  qualidade  do  produto  final.  Dentre  eles,  o  controle  do  diagrama

tempo/temperatura  no  processo  de  mosturação  é  de  suma  importância  (TSCHOPE,

2001).

Durante  o  processo  de  fervura,  os  tempos  das  receitas  também  devem  ser

cuidadosamente controlados, vistos que são estes os fatores responsáveis pelo aroma e

sabor da bebida (BORGES, 2015). 

O controle automático é essencial nos processos industriais e de produção, sendo

essencial  em  operações  como  controle  de  pressão,  umidade,  viscosidade,  vazão  e

temperatura.  A implementação de um sistema de controle  automático pode otimizar  o

desempenho de sistemas dinâmicos, melhorar a produtividade e diminuir o trabalho árduo

de várias rotinas manuais repetitivas (OGATA, 2003).

Com  a  popularização  da  fabricação  artesanal  de  cerveja,  equipamentos

automáticos, que executam o processo de brassagem do mosto cervejeiro, começaram a

ser desenvolvidos e comercializados entre os fabricantes artesanais. Estes equipamentos

unem as tecnologias da automação, desenvolvidas para indústria, ao trabalho artesanal,

buscando além da facilidade no trabalho, maior precisão na repetição das receitas. 

Existem  no  mercado  equipamentos  automáticos  destinados  à  microcervejarias

artesanais, onde a capacidade de produções diversas como linha profissional (da ordem

de 100 litros ou mais), e aos cervejeiros caseiros, onde a capacidade de produção varia

de 20 a 60 litros, denominado de linha hobby (BORGES, 2015).

Existem  dois  tipos  de  equipamentos  automáticos  para  brassagem:  os

convencionais e os sistemas single vessel (tanque único).

Os equipamentos convencionais possuem um tanque próprio para a mosturação,

outro para aquecer a água utilizada na clarificação, e mais um para fervura

Nos  sistemas single  vessel  (tanque único)  (BORGES,  2015),  a  brassagem (ou

fabricação de mosto) é feita em um único tanque, característica que atribui o nome do

sistema,  com a diferença de que este  tanque possui  um tubo interno.  Neste  tipo  de

equipamento o mosto recircula do tanque interno (tubo), onde o malte fica contido por

telas, para o tanque externo através da ação de uma bomba. A agitação do mosto para

equilibrar a temperatura é feita pela ação da recirculação.

A Figura  1  mostra  um esboço de  um equipamento  utilizado para  produção  de

cerveja artesanal.
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Figura 01 – Esboço de um equipamento para produção de cerveja artesanal.

Fonte: BORGES (2015).

A  Figura  2  mostra  um  equipamento  comercial  para  a  produção  de  cerveja

artesanal. O objetivo do projeto é o de produzir um equipamento semelhante ao mostrado,

mas  com  características  diferenciadas,  como  a  possibilidade  de  comunicação  do

equipamento com smartphone para visualização e/ou controle do mesmo.

Figura 2. Recipiente de armazenamento da cerveja artesanal.

Fonte: Fonte: http://www.cervejantes.com.br/panela-eletrica-beerbot-50.

2. METODOLOGIA

A fim de atender os objetivos deste trabalho, no estágio atual do projeto foram

desenvolvidas as seguintes etapas:

a) Projeto eletrônico da placa controladora microcontrolada;
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b) Desenvolvimento do menu de programação usando a plataforma ARDUINO;

c) Modelagem matemática do processo e controlador. O algoritmo de controle será

inserido na programação do kit ARDUINO na próxima etapa do projeto.

Com  o  objetivo  de  realizar  o  controle  de  temperatura  do  fluido  usado  na

composição da cerveja  artesanal,  na  Seção 2.1  é  feita  a  modelagem matemática  do

processo e a implementação de um sistema de controle de temperatura, através do qual é

possível  estabelecer  a  taxa  de  elevação  da  temperatura  do  fluido  e  os  períodos  de

estabilização em determinados patamares. Com a automação do processo, é possível se

obter repetitividade nos resultados e, por consequência, definir as taxas e os períodos que

determinem a qualidade e as características específicas do produto final.

2.1. Modelagem Matemática

Com o objetivo de analisar o comportamento preliminar da unidade de produção da

cerveja artesanal automatizada, nesta Seção são apresentados um modelo simplificado

do sistema térmico e as respostas de simulação obtidas quando a temperatura do fluido é

controlada por um controlador PI (proporcional-integral) com disposição em paralelo. O

modelo foi obtido com a aplicação da equação de conservação de energia ao volume de

controle representado pelo reservatório que contém o fluido que será transformado em

cerveja artesanal. Dessa forma,

Pe−Pht−Ph=mf c f
dT f
dt
,

(01)

Sendo a potência elétrica, a potência hidráulica e a quantidade de calor transferida

para o ambiente externo dados, respectivamente, por

Pe=i
2R , (02)

Pht=ḿf c f T f (03)
e

Ph=H v A v (T f−T a) . (04)

Onde mf  é a massa de fluido no reservatório, c f  é o calor específico, i  é a

corrente elétrica da resistência que aquece o fluido, R  é a resistência elétrica, H v  é

ISSN 2526-4044      p. 543



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

o coeficiente de transferência de calor por convecção,  Av  é a área efetiva de troca

térmica,  T f  é a temperatura do fluido e  T a  é a temperatura do ambiente externo.

Todas as unidades são trabalhadas no SI.

O  modelo  do  sistema  térmico  associado  ao  algoritmo  do  controlador  PI,

representado na forma de diagrama de blocos, está mostrado na Figura 3.

Figura 3. Diagrama de Blocos relativo ao sistema térmico de produção da cerveja artesanal.

Fonte: Desenvolvido pelo autor.

2.2. Projeto do sistema microcontrolado

A plataforma utilizada é o ARDUINO1, uma vez que o uso desta plataforma facilita e

reduz o tempo de desenvolvimento do protótipo.

Neste estágio do projeto aqui apresentado, foi desenvolvida a placa controladora,

conforme esquema mostrado na Figura 4. A placa tem dimensões de 10cm x 11 cm.

Nesta Figura, não é apresentado o desenho do display que será conectado no espaço

definido e mostrado abaixo. O material do display será de LCD, de 20 caracteres por 4

linhas, para fornecer informações adicionais relevantes, como temperatura configurada e

atual, tempo configurado e atual, alarmes e outras informações necessárias.

1 Plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre.
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Para  desenvolvimento  da  interface  com  o  usuário  empregou-se  o  esquema

mostrado na Figura 5. Para definição dos sinais de referência do controlador PI adotou-se

também o fluxo apresentado nesta figura.

Figura 4. Placa controladora em 3D.

Fonte: Desenvolvido pelo autor.

Figura 5. Fluxograma para interface de programação.

Fonte: BORGES (2015).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os sinais de referência utilizados para definir a taxa de incremento da temperatura

e os patamares em que a temperatura deve permanecer estável  durante tempos pré-

estabelecidos estão representados na Figura 6. 
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Figura 6. Sinal de Referência: evolução da temperatura do fluido no processo de produção de cerveja.

Fonte: Desenvolvido pelo autor.

A temperatura inicial da água, antes de ocorra a mistura com os ingredientes de

composição,  deve ser  de 50°C.  A obtenção da taxa de incremento da temperatura é

implementada  adotando  como  sinal  de  referência  uma  função  rampa.  Neste  caso,  o

dimensionamento da resistência elétrica deve ser suficiente para que o incremento da

temperatura do fluido possa seguir o sinal de entrada. Ao final de processo, o resfriamento

da cerveja deve acontecer rapidamente. Para isso, faz-se necessária a instalação de um

resfriador posterior (ainda não inserido no modelo). 

A fim de testar o modelo, a taxa de incremento e os períodos de permanência em

determinados  patamares  de  temperatura  foram definidos  arbitrariamente  apenas  para

cumprir  o propósito de avaliar  a atuação do sistema de controle sobre o processo.  A

execução da simulação por períodos mais curtos possibilita visualizar o comportamento

transiente  da  resposta,  como  sobrepassagens  e  o  tempo  de  assentamento  da

temperatura.  A Figura 7 mostra a resposta da planta em resposta a uma entrada em

rampa com taxa de incremento de 0,1 °C/s. A Tabela 1 lista os parâmetros usados no

modelo matemático.
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Figura 7. Resposta do sistema: evolução da temperatura do fluido no processo de produção de cerveja.
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Fonte: Desenvolvido pelo autor.

Tabela 1. Valores dos parâmetros usados no modelo matemático.

R=20  ohm mf=25  kg c f=¿  4186 J/ kg K
ḿf=¿  0 litros/ min V=¿  25 litros H v=¿  20 W/m² K
Av=¿  0,475 m² KP=¿  100 K I=¿  10

Fonte: Desenvolvido pelo autor.

Com o objetivo de reduzir o tempo de resposta e, deste modo, permitir um aumento

mais rápido da temperatura do fluido, definiu-se a corrente elétrica máxima através da

resistência  R ,  em 20  A,  o  que  gera  uma  potência  de  aquecimento  de  até  8  kW.

Observa-se, contudo (na Figura 7), que a taxa de incremento da temperatura é um pouco

menor  do  que  a  taxa  de  subida  da  rampa,  não  obstante  terem sido  parametrizados

ganhos do controlador consideravelmente altos. Este comportamento saturado indica que

seria  necessário  aumentar  a  potência  elétrica  da  resistência  a  fim  de  se  obter  o

aquecimento  do  fluido  de  acordo com a rampa selecionada.  Considerando  que,  num

processo  real,  a  taxa  de  incremento  da  temperatura  é  de  1°C/min,  pode-se

preliminarmente concluir que uma potência elétrica de aquecimento mais baixa, em torno

de 1000 W para cada 10 litros de fluido, já será suficiente para que a temperatura possa

acompanhar o sinal de referência do sistema controle.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  modelo  matemático  desenvolvido  permite  avaliar  preliminarmente  o

comportamento das variáveis do processo quando o processo de produção da cerveja é

submetido  a  diferentes  tipos  de  sinais  de  entrada  definidos  pela  receita  e  pelas

características desejadas do produto. Por meio do equacionamento matemático, pode-se

dimensionar  os elementos  que fazem parte  da planta a  fim de se obter  as taxas de

variação  de  temperatura,  sendo  está  uma  das  principais  variáveis  de  influência  na

qualidade do produto.

A eletrônica embarcada será testada a partir da construção do processo, o qual

começará a partir de agosto de 2017. Diante disto, será construída a máquina e, desta

forma, serão testados e validados o controle e a eletrônica embarcada. Em trabalhos

futuros pretende-se desenvolver a sintonia automática dos parâmetros do controlador, a

qual tornará mais rápido e versátil o desenvolvimento do projeto do sistema de controle, o

qual poderá ser utilizado em máquinas com dimensões diferentes.
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Resumo: A maneira como a sociedade interage com a energia está sendo alterada. A diversificação da
matriz e os ganhos com eficiência energética são indicadores que se destacam nessas mudanças. Por esse
motivo,  se faz necessário  o  estudo da projeção do cenário  da demanda e oferta  de energia  para um
horizonte de longo prazo, para que o Brasil possa se adequar a essas alterações. Esse artigo tem como
objetivo apresentar a partir de estudos já realizados, um cenário para a oferta e demanda de energia e
eficiência energética para o ano de 2050, além das implicações sobre os gases de efeito estufa. Esses
dados serão sumarizados na Calculadora 2050, disponibilizada pela EPE, na forma de gráficos e tabelas. A
partir do cenário construído, foi verificada uma maior participação de fontes renováveis para geração de
eletricidade,  como  a  solar  e  a  eólica.  No  que  concerne  às  fontes  de  energia  não  renováveis,  houve
diminuição da utilização de derivados de petróleo e carvão, mas um aumento do uso de gás natural. Dessa
forma, a participação de fontes renováveis na matriz, em 2050, será de 78% e fontes não renováveis será
de 22%. Esses valores são semelhantes aos atuais.

Palavras-Chave: Eficiência. Matriz energética. Demanda de energia.

1 INTRODUÇÃO

Há um crescente interesse por inovações que causem alterações na sociedade

e na sua interação com a energia. Essas mudanças podem ser de caráter tecnológico,

econômico, modificações nos hábitos socioeconômicos ou com relação a novos recursos

para geração de energia que estejam disponíveis em um horizonte de longo prazo (EPE,

2016a).

Acontecimentos  estão  impactando  no  cenário  energético  do  Brasil.  Dentre

tantos exemplos, destacam-se o aumento da dificuldade de aproveitamento dos recursos

hidrelétricos, a oferta pelo Pré-sal de petróleo e gás natural, os impactos na utilização do

gás  natural  devido  ao  uso  de  gás  não  convencional  nos  Estados  Unidos,  as

consequências, para o setor nuclear, causadas pelo acidente de Fukushima, uma maior

competitividade alcançada pela energia eólica, como também a grande preocupação com

as mudanças climáticas (EPE, 2016a).

As  alterações  nesse  setor  comprovam a  necessidade  de  um planejamento

energético de longo prazo, visto que essas mudanças proporcionam oportunidades ou

ameaças para o país (EPE, 2016a). Dessa forma, se faz necessário um estudo do cenário

do futuro energético para o Brasil.

Com base no exposto, esse artigo tem o objetivo de apresentar um cenário

energético para o Brasil no ano de 2050. Na construção desse cenário, serão levados em
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consideração os estudos sobre a demanda e oferta  de energia,  como também sobre

eficiência energética da demanda para esse ano. Essas informações serão sintetizadas

na ferramenta desenvolvida pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a Calculadora

2050. 

2 METODOLOGIA

A coleta de informações para poder definir os cenários, será realizada a partir

dos estudos publicados pela EPE, como por exemplo, o Plano Nacional de Energia (PNE)

e dados provenientes  de outros  estudos e instituições.  Uma ferramenta  que sintetiza

essas informações é a Calculadora 2050, a qual dispõe de premissas e cálculos sobre

diversos setores de demanda, oferta de energia e eficiência da demanda, disponível em

um arquivo em Excel, permitindo a construção de diferentes cenários para o ano de 2050.

Com relação à demanda, é necessário definir o cenário de consumo energético

e eficiência para o ano de 2050 no que diz respeito a cada setor, como o de transporte de

cargas  e  passageiros,  o  setor  residencial,  o  setor  comercial  e  público,  a  indústria,  e

também o setor agropecuário. O cenário para a oferta de energia é definido a partir da

inserção de informações sobre cada fonte que compõe a matriz energética brasileira e

também de dados sobre a importação de energia para o ano de 2050. As fontes são

energia nuclear,  eólica,  solar,  hidráulica,  dos oceanos,  a  biomassa,  como também as

termelétricas  a  gás  natural,  a  carvão  e  a  derivados  do  petróleo  e  por  fim,  os

bicombustíveis.

Além de obter  um resultado final  sobre  a  oferta  e  demanda de energia,  é

possível ainda verificar o impacto causado nas emissões de gases de efeito estufa e a

dependência de importação de energia.  A partir  das escolhas realizadas, são geradas

informações dispostas em gráficos e tabelas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos para  a  demanda de energia  serão apresentados por

setor, como disponível na Calculadora 2050. Foi verificado que para o setor de transporte

de passageiros relacionado à escolha modal há um aumento na frota de veículos leves

(constituindo  51%  do  total),  entretanto,  ocorrerão  melhorias  no  transporte  urbano  de

massa (correspondente a 36% do total). O transporte aquaviário, apesar de aumentar,

ainda terá uma pequena participação na matriz de transporte. E o modal aéreo, será mais
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utilizado devido ao aumento da renda per capita da população (compondo 9% do total).

Até 2050, considera-se uma melhoria do sistema ferroviário (2,8% do total), aumentando

sua utilização em quatro vezes. No que diz respeito aos veículos eficientes de transporte

de passageiro, verificou-se no PNE uma participação crescente de veículos híbridos e

elétricos na frota nacional e consequentemente diminuição da utilização de veículos a

combustão interna.  Para todos os modos de transporte foram constatados ganhos de

eficiência de 1% ao ano para os veículos novos (EPE, 2016a). 

A partir  do estudo denominado Cenários de Oferta e Etanol e Demanda do

Ciclo Otto: Versão Estendida 2030, publicado pela EPE, verificou-se que na construção

de três cenários (baixo, médio e alto crescimento), a utilização de etanol em 2030 variou

de 34% até 51% das viagens. Nos cenários médio e alto, há um aumento do uso de

etanol em comparação com a atualidade (EPE, 2017). Considerando a tendência desse

estudo, foi selecionado o cenário na Calculadora 2050 em que metade das viagens será

realizada usando o etanol e a outra metade com gasolina nesse ano.

Com  relação  ao  transporte  de  cargas,  foi  verificado  que  ocorrerá  uma

diminuição  do  modal  rodoviário  (de  62%  para  47%),  devido  ao  grande  aumento  da

utilização do modal  ferroviário (de 24% para 37%).  Apesar  do aumento do transporte

aéreo  de  cargas,  sua  participação  na  matriz  ainda  é  reduzida  (0,1%).  Já  o  modal

aquaviário deve ter sua importância aumentada até 2050 (de 14% para 16%). Os ganhos

de eficiência para o transporte de cargas para todos os modais foram de 1% ao ano para

novos veículos, trens, barcos e aeronaves (EPE, 2016a). 

Sobre o uso do biodiesel,  segundo as premissas de elevação do índice de

mistura do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), a previsão para a mistura

obrigatória de biodiesel no diesel será de B10 (2019), B15 (2025) e B20 (2030), sendo

que o limite tecnológico de funcionamento dos motores conhecido atualmente permite o

uso de no máximo B20 (APROBIO, 2016).

No que concerne ao setor residencial, os ganhos de eficiência energética no

horizonte de 2050 serão de 14%. Para o setor comercial e público, serão de 18%. No

setor agropecuário, serão de 5%. A composição da indústria em 2050 será marcada pelo

aumento da participação dos segmentos energointensivos,  principalmente o papel  e a

celulose. Quanto à eficiência energética, em 2050 os ganhos serão de 16% (EPE, 2016a).

Diante  das  escolhas  realizadas  na  Calculadora  2050,  na  Figura  01  é

apresentado o resultado obtido para o estudo de demanda de energia, que gerou um

consumo total  em 2050  de  8323  TWh.  A  demanda de  eletricidade  apresentada  pela

calculadora foi de 1611 TWh.
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Figura 01 - Demanda energética e de energia elétrica para o horizonte de estudo

Fonte: adaptado de EPE (2016b)

As informações relacionadas à oferta de energia serão discutidas por fonte,

conforme disposto na Calculadora 2050. O gás natural, para o horizonte de longo prazo, é

previsto um aumento da oferta, devido às produções do Pré-sal e de recursos de gás não

convencional. A combustão de gás natural gera emissão de gases de efeito estufa, por

isso se faz necessário empregar equipamentos de captura e armazenamento de carbono

(CCS).  A  utilização  desses  vai  depender  da  viabilidade  técnico-econômica  no  futuro.

Como não há previsão de quando iniciará uso desses equipamentos aplicados ao gás

natural, não foi considerada a sua implementação até 2050 (TOLMASQUIM, 2016).

De  acordo  com  Tolmasquim  (2016),  há  empreendimentos  de  geração

termelétrica a carvão mineral, que se forem contratados e construídos, poderão aumentar

a capacidade de geração nacional em 1,4 GW, totalizando uma potência instalada de 4,6

GW em 2050. Com relação às tecnologias de CCS aplicadas ao carvão, é previsto que a

partir  de  2025  terá  inicio  a  sua  implantação.  As  usinas  termelétricas  a  derivados  de

petróleo no Brasil operam principalmente com diesel e óleo combustível. De acordo com

cenário construído em Cunha, Pereira Junior e Castro (2016), a geração de eletricidade

por esses combustíveis será nula em 2050.

Conforme  EPE  (2016a),  o  potencial  de  produção  de  biogás  utilizado  para

geração  de  eletricidade  será  de  7% em 2050,  o  que  corresponde  a  30% do  biogás

aproveitado.  Em Tolmasquim (2016),  é  possível  verificar  que haverá  um aumento  do

aproveitamento da biomassa para a bioeletricidade. O aproveitamento do excedente de

bagaço, que corresponde ao bagaço que sobra depois de atendida toda a necessidade

energética da usina, pode alcançar um valor máximo de 50%. Com relação à eficiência de

conversão de usinas a biocombustíveis, há uma tendência de uso de caldeiras de média

pressão,  em torno de 65 bar.  O uso dessas caldeiras implicaria  em um aumento  da

ISSN 2526-4044      p. 553



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

eficiência de conversão de biomassa para 24%, do bagaço para 30% e para o biogás

35%, conforme as informações da Calculadora 2050. 

De acordo com Tolmasquim (2016), a partir do estudo do potencial da energia

nuclear brasileira, há disponibilidade de combustível para instalações de novas unidades

geradoras de potência de 1000 MW. Conforme os cenários  da Calculadora 2050,  há

adequação ao nível que prevê a construção de 4 novas usinas de 1000 MW e com a

Angra  I  sendo  descomissionada  em 2045  (vida  útil  de  60  anos).  Essas  informações

implicariam em uma potência  instalada de  aproximadamente  6,8  GW, indicando uma

expansão moderada do parque nuclear brasileiro.

A  energia  eólica  onshore,  de  acordo  com  Cunha,  Pereira  Junior  e  Castro

(2016)  atingirá  potência  instalada de 39,9  GW em 2050.  A energia  eólica  offshore é

promissora devido à extensão do litoral brasileiro e também as condições de vento no mar

em alguns locais,  principalmente no litoral  norte-nordeste.  Porém, essa tecnologia por

muito tempo irá sofrer por causa da competição com a  onshore,  que tem um grande

potencial  no país.  Visto  que não há estudos aprofundados visando à implantação da

energia eólica  offshore no Brasil, foi considerada que no horizonte de estudo ela ainda

não é adotada para geração de energia elétrica. 

Conforme as informações disponíveis  em Tolmasquim (2016)  sobre energia

oceânica foi considerado, até 2050, a instalação dos protótipos em áreas que são objetos

de estudo,  resultando em uma potência  instalada  de  6,5  MW. No  estudo de Cunha,

Pereira Junior e Castro (2016) está previsto para 2050 uma potência instalada de Usinas

Hidrelétrica (UHE) e PCHs de aproximadamente 153,7 GW.

A geração fotovoltaica distribuída no ano de 2050 irá atingir uma capacidade

instalada de 78 GWp (EPE, 2016a). Esse valor corresponde ao nível em que capacidade

instalada para geração centralizada será de 51 GWp na Calculadora 2050. A energia

solar heliotérmica, de acordo com Cunha, Pereira Junior e Castro (2016) terá capacidade

instalada em 2050 de cerca de 25 GW e o fator de capacidade atingido será de 54%. 

Com relação às importações elétricas de UHE binacionais, não há informações

sobre a data da entrada em operação dos projetos planejados junto à Argentina e Bolívia,

por esse motivo foi considerado que em 2050 a única usina binacional em operação seria

a  Usina  Hidrelétrica  de  Itaipu.  No  que  diz  respeito  à  segurança  do  sistema  elétrico

brasileiro, não foram verificados estudos para aumento da expansão das interconexões

internacionais, dessa forma, foi considerado as existentes e em construção, totalizando

3GW em 2050. 
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É estimado que ao longo do horizonte de estudo a produção de petróleo atinja

4 milhões de barris por dia (EPE, 2016a). De acordo com ANP (2011) as reservas do Pré-

sal devem contribuir com 50 bilhões de barris. Essas informações se adequam ao nível

em que há reinjeção de 40% do gás natural associado ao Pré-sal.  Conforme o Plano

Decenal de Expansão de Energia 2024, a produção de gás não convencional tem início

previsto para 2022, atingindo o valor de cerca de 16 MMm³/dia em 2024 (EPE, 2015). 

A Figura 02 apresenta a potência instalada total e por fonte no ano de 2050. O

valor obtido foi de 509 GW. Em 2015 a capacidade instalada era de 134 GW, verificando-

se um aumento de 280% nesse período.

Figura 02 - Potência instalada por fonte em 2050

Fonte: adaptado de EPE (2016b)

No horizonte  de  estudo,  há  o  aumento  da  participação  de  algumas  fontes

renováveis na geração de eletricidade, como o a solar,  que passou de 0% para uma

contribuição de 16,1% na matriz e também a eólica, a qual foi de 1,1% para 7,9%. Esse

resultado ilustra a menor dependência das hidrelétricas para a geração de energia elétrica

em 2050. No que diz respeito às fontes não renováveis, há uma diminuição da utilização

de derivados de petróleo e do carvão mineral e coque, entretanto, será maior o uso de

gás natural, devido ao aproveitamento do gás não convencional. Devido a esse fator, a

participação na matriz de fontes renováveis e não renováveis para o ano de 2050 ficou

semelhante ao ano de 2013.

Com base nas escolhas realizadas, a Calculadora 2050 apresentou um total de

emissões de gases de efeito estufa de 953 MtCO2e em 2050.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir desse estudo, foram obtidas informações sobre o comportamento do

setor energético para 2050. Verificou-se que há uma maior participação na matriz elétrica

de  fontes  renováveis  como  a  eólica  e  a  solar  e  diminuição  do  uso  de  fontes  não

renováveis,  como dos derivados de petróleo e carvão,  porém, é maior  o uso de gás

natural.  Com esse  resultado,  o  balanço  entre  fontes  renováveis  e  não  renováveis  é

semelhante ao atual. No período de estudo, foi observado ganhos de eficiência energética

em todos os setores de consumo, indicando uma utilização de energia mais ajustada à

necessidade do setor energético brasileiro. Ainda há uma grande dependência de fontes

não renováveis, o que confirma a importância de investimentos na diversificação da matriz

energética brasileira, para que não se tenha problemas de falta de energia quando essas

fontes não forem suficientes. Foi verificado que há um grande aumento na emissão de

gases  de  efeito  estufa  durante  o  período  estudado  no  cenário  obtido.  O  setor  de

transporte, a indústria e as termelétricas a combustíveis fósseis são responsáveis pelas

maiores contribuições de emissões. A partir do cenário obtido, conclui-se a necessidade

de  adotar  medidas  que  diversifiquem  a  matriz  energética  brasileira,  além  de  ações

relacionadas a emissões de gases de efeito estufa. O Brasil tem um grande potencial de

geração por fontes renováveis, dessa forma, incentivos a sua utilização são importantes,

para que se alcance uma matriz energética mais limpa.
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Resumo: O presente estudo tem por finalidade principal apresentar a análise da resistência a penetração
de um pistão e a medição da expansibilidade de um solo pelo ensaio CBR (California Bearing Ratio). Para
se chegar aos resultados desejados,  é necessário conhecer as características do solo, portanto, foram
realizados anteriormente, ensaios de caracterização do solo sendo estes, a massa específica dos grãos,
granulometria,  e  compactação.  O  experimento  possui  elevada  importância  no  dimensionamento  de
pavimentações, evitando futuras manifestações patológicas relacionadas ao grande recalque ou expansão,
que  possa diminuir  a  qualidade  e vida útil  desse revestimento.  O estudo está  dividido  em introdução,
metodologia,  resultados  e  discussão  e  considerações  finais.  A  metodologia  apresenta  como  foram
realizados os ensaios de caracterização desse solo: massa especifica dos grãos, análise granulométrica,
compactação e, por fim, o ensaio de Índice de Suporte Califórnia. Como resultados pode-se destacar que o
solo em questão ficou caracterizado como um solo silte argiloso e apresentou como resultados um valor de
2,45% para expansão e 4,28% para CBR. Em conformidade com as análises, o solo pode ser utilizado para
subleito de pavimentações, apesar de possuir uma expansão maior que a recomendada, a qual também
pode ser diminuída com o acréscimo de aditivos ao solo.

Palavras-Chave: Índice de Suporte Califórnia, CBR, expansão.

1 INTRODUÇÃO

As obras de engenharia necessitam transmitir de alguma forma as cargas im-

postas sobre as mesmas ao solo e, em muitos casos, como por exemplo, na construção

de aterros sanitários e de bases de pavimentos, o solo é utilizado como o próprio material

de construção. O estudo do comportamento dos solos diante às solicitações a ele impos-

tas por essas construções é portanto de suma importância (MACHADO SL, 2000; MA-

CHADO MFC, 2000).

O solo tem origem na meteorização das rochas, impregnada ou não com maté-

ria orgânica, que se encontra na superfície da terra e, sendo assim, suas propriedades

advém do tipo de rocha que lhe deu origem bem como dos processos de intemperismo

que fizeram parte de sua gênese.

 A partir de ensaios de caracterização geotécnica do solo, tenta-se presumir o

seu provável comportamento diante de uma situação imposta (BÄR, 2015, p. 51), o que é

de suma importância sob o ponto de vista da segurança de uma obra de engenharia civil.
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Um destes ensaios é o CBR (Califórnia Bearing Ratio), também conhecido por

Índice de Suporte Califórnia, é obtido por meio da análise da penetração de um pistão pa-

drão no solo compactado. O manual de pavimentação do DNIT (Departamento Nacional

de Infra-Estrutura de Transportes) baseia-se neste índice para o dimensionamento de um

pavimento (FERNANDES, 2015, p. 19).

O CBR é um ensaio que foi criado pelo Departamento de Estradas de Roda-

gem da Califórnia (USA), o ensaio mede a resistência à penetração de uma amostra de

solo saturada compactada, ou seja, fornece a capacidade de suporte de um determinado

solo, chamado também de índice de penetração (FORTES, 2015, p. 1).

Segundo Fernandes (2015, p. 19), o ensaio é difundido em todo o mundo e es-

tudos na área vêm sendo realizados há décadas. Estudos feitos no país mostram resulta-

dos satisfatórios, como é o caso do estudo realizado recentemente no Espírito Santo por

Queiroz e Rigato (2016, p. 4), no qual verificaram que os resultados obtidos para solos de

duas cidades do Espírito Santo utilizados em pavimentação de estradas foram considera-

dos positivos, obtendo os índices de Suporte Califórnia superiores a 20%.

A figura 01 representa as camadas constituintes de um pavimento. Segundo

DNIT (2006), os materiais utilizados no subleito devem apresentar uma expansão menor

ou igual a 2% e um Índice de Suporte Califórnia maior ou igual a 2%.

Figura 01 – Esquema de seção transversal de um pavimento

Fonte: DNIT (2006).

De acordo com Donisete (2016), o ensaio é importante, pois se pode obter uma

estrutura economicamente viável, preservando-se a camada, sem que haja manifestações

patológicas relacionadas à capacidade de suporte ou expansão do solo.

Portanto, o objetivo principal deste artigo é a determinação do Índice de Supor-

te Califórnia (ISC) de um solo sedimentar extraído nas imediações de um manguezal, vi-

sando determinar se está ou não apto a ser utilizado como subleito de uma rodovia. O

material estudado foi  caracterizado por meio de sua massa específica, granulometria e

compactação, com o intuito de complementar as análises.
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2 METODOLOGIA

A metodologia do presente estudo dividiu-se em: coleta do solo, preparo da

amostra, ensaios de massa específica, granulometria, compactação e CBR e, por fim,

análise dos resultados.

Os  ensaios  se  basearam nas  normas  da  ABNT.  A execução  do  ensaio  de

massa específica dos grãos foi determinada de acordo com os critérios estabelecidos na

NBR 6508 (1984). A execução do ensaio de análise granulométrica é prescrita pela NBR

7181 (1984). Sendo este realizado por peneiramento ou por combinação de peneiramento

e sedimentação. Neste artigo utilizou-se o processo de análise granulométrica por meio

de peneiramento e sedimentação. O ensaio de compactação é determinado segundo a

prescrição da NBR 7182 (2016). Para a execução do ensaio adotou-se o cilindro grande,

soquete grande e cinco camadas com doze golpes por camada. O ensaio foi realizado

com reúso de material.

O método de ensaio do Índice de Suporte Califórnia é determinado conforme a

descrição da NBR 9895 (2016).  A execução deste ensaio assemelha-se ao ensaio de

compactação, no entanto, molda-se o corpo de prova com a umidade ótima pré-definida

no ensaio de compactação. A expansão foi obtida por meio da imersão do corpo de prova

em um tanque de água durante quatro dias. A leitura da expansão foi determinada através

do relógio comparador (deflectômetro). A penetração foi realizada com o auxílio de uma

prensa onde se obteve a leitura no relógio do anel à medida que o corpo de prova fosse

penetrado.

O cálculo da expansão do corpo de prova utiliza a Eq. 1, a seguir:

Expansão ( )= leiturafinal− leiturainicialdorelógiocomparador (deflectômetro )
alturainicialdocorpodeprova

×100

O cálculo do Índice de Suporte Califórnia utiliza a Eq. 2: 

ISC= pressãocalculadaoupressãocorrigida
pressão− padrão

×100
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos nos ensaios descritos na metodologia deste artigo são os

que seguem abaixo.

A massa específica dos grãos do solo estudado é de 2,209 g/cm³.

Na  figura  2,  encontra-se  a  curva  granulométrica  do  solo  e  as  frações

distribuídas em porcentagem.

Figura 02 – Curva granulométrica.

Fonte: Autores

Analisando-se  a  curva  granulométrica  e  as  frações  de  solo  distribuídas

constantes na figura 02, pode-se classificar o solo como sendo silto-argiloso.

A partir dos valores obtidos em laboratório a curva de compactação (figura 03),

constrói-se a curva de compactação na qual determina os resultados de umidade ótima e

a respectiva massa específica aparente seca máxima.

Figura 03 – Curva de compactação.

Fonte: Autores.
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A partir da figura 03, obtém-se o valor para umidade ótima de 22,5% e massa

específica aparente seca máxima de 1,54 g/cm³.  A umidade ótima determinada neste

ensaio é utilizada para moldar o corpo de prova do ensaio do Índice de Suporte Califórnia.

O ensaio do Índice de Suporte Califórnia apresentou como resultados para a

amostra de solo ensaiada uma expansão de 2,45 % e Índice de Suporte Califórnia de

4,28%.  O solo  avaliado apresentou Índice  de Suporte  Califórnia  maior  que 2% (valor

mínimo em que o solo é aceito para ser utilizado como subleito), porém uma expansão

maior que a permitida por norma. No caso de escassez de jazidas disponíveis e os custos

para melhoramento fossem elevados, poderia ser discutido com os contratantes sobre a

utilização deste material no subleito numa obra.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através  dos  ensaios  de  massa  específica,  granulometria  e  compactação

realizados no solo sedimentar extraído nas imediações de um manguezal, afirma-se que o

mesmo  possui  características  de  um  solo  silte  argiloso.  Apesar  de  sofrer  expansão

superior  ao  recomendado por  norma,  possui  Índice  de Suporte  Califórnia  superior  ao

exigido, portanto, este tipo de solo pode ser utilizado como reforço de subleito de um

pavimento, caso não tenha a disponibilização de outro com expansão menor ou igual a

2%.

Sugere-se, no entanto, uma pesquisa avaliando a adição de cal ao solo para

melhorar suas propriedades mecânicas, e, de acordo com Bernucci et. al. (2008, p. 364),

recomenda-se a utilização de cal em teores entre 4 e 10% em massa, contribuindo para o

enrijecimento, trabalhabilidade e redução da expansão. A cal é aplicada preferencialmente

em solos argiloso e siltosos caulínicos. A mistura solo-cal é utilizada principalmente como

reforço de subleito ou sub-base de pavimentos. Deste modo, a adição de cal no solo

estudado poderia reduzir sua expansão e possivelmente cumpriria a exigência para um

solo utilizado como subleito de um pavimento, contudo poderia aumentar os custos da

obra.
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Resumo: As  propriedades  mecânicas  dos  solos  podem  ser  modificadas  com  a  inclusão  de  aditivos
químicos como a cal hidratada. O presente trabalho objetiva avaliar o aumento da resistência à compressão
simples de um solo residual estabilizado com o acréscimo de 7% de cal hidratada e determinar a curva de
compactação da mistura solo-cal. Para tanto foram moldados 6 corpos de prova segundo a NBR 12024/
2012 e rompidos segundo a NBR-12025/2012. Os corpos de prova sem adição foram rompidos em prensa
manual e os corpos de prova solo-cal foram rompidos em prensa automática. A umidade ótima da mistura
analisada foi de 20,5% e sua massa específica aparente seca máxima foi de 1,54 g/cm³. Já o solo utilizado,
oriundo da região da Grande Florianópolis, possui umidade ótima de 18% e massa específica aparente
seca  máxima  de  1,77  g/cm³.  A adição  da  cal  hidratada  em 7% da  massa  proporcionou  desempenho
aproximadamente 10 vezes maior quanto a resistência à compressão simples do solo.

Palavras-Chave: Solo residual, Cal hidratada, Mistura Solo-cal, Resistência à Compressão.

1 INTRODUÇÃO

A  estabilização  do  solo  baseia-se  na  sua  mistura  com  um  aglomerante

hidráulico  ou com aditivos  químicos secos ou líquidos.  Tal  mistura tem por  finalidade

suportar  os  esforços  cortantes  e  possam  servir  como  camadas  de  um  pavimento

(AZEVEDO, 2010). As propriedades geotécnicas apresentadas pelo solo, sobre o qual vai

ser construída uma obra, determinam o tipo de fundação a ser utilizado para sustentá-la,

o que pode elevar consideravelmente o custo de uma obra. Os parâmetros geotécnicos

podem ser alterados por meios mecânicos, térmicos, químicos e outros. Tais mudanças

podem melhorar a resistência de um solo, e consequentemente diminuir os custos da

obra (KEZDI 1979)

O presente trabalho objetiva avaliar o incremento na resistência à compressão

simples  de  um solo  estabilizado  com o  acréscimo de  7% de  cal  hidratada.  Além do

objetivo específico de determinar a curva de compactação da mistura solo-cal, condições

na qual serão moldados os corpos de prova.

2 REVISÃO DE LITERATURA

O solo é considerado por Terzagui e Peck (1962) como o conjunto de partículas

minerais que contém ou não matéria orgânica e são separados facilmente por agitação
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dentro da água. Segundo Azevedo (2010), o solo pode ser didaticamente dividido em

residual  ou  transportado.  Sendo  que  nos  solos  transportados  encontram-se  mais

comumente os finos. Característica que torna tais solos mais susceptíveis a estabilização

com cal. O solo utilizado no estudo foi caracterizado por Perius et al (2014) como residual

de granito com grande presença de rocha intemperizada, característico dos horizontes B

a  C.  Segundo  Azevedo  et  al (2010,  p.  09)  solos  residuais  são  formados  pela

decomposição no local, portanto suas características são semelhantes à rocha que lhe

deu  origem.  Sendo  possível  encontrar  blocos  isolados  de  rochas  semi-alteradas,

conhecidos como matacões.

3 METODOLOGIA

A curva de compactação do solo, oriundo da região da Grande Florianópolis, a

ser  utilizado na mistura solo-cal,  obtida em estudo anterior  realizado por  Perius  et  al

(2016), possui umidade ótima de 18% e γs = 1,77 g/cm³. O solo a ser misturado foi seco

ao ar, ou seja, apresentava a umidade higroscópica. Também foi peneirado na malha 4,8

mm além de ser destorroado com a utilização do almofariz e mão de gral. A cal a ser

utilizada na mistura foi cal hidratada do tipo CH-III.

O procedimento de compactação da mistura solo-cal adotado foi sem reuso de

material,  para isso foram separados sete porções de 2 kg de solo (Figura 1).  A cada

porção de solo foi acrescido 7% da massa de cal hidratada. Devido à presença da cal

optou-se  por  manter  a  umidade  por  24  horas,  de  maneira  que  a  hidratação  do

aglomerante fosse iniciada antes da compactação.

Para isso, calculou-se a quantidade de água a ser acrescentada a cada porção

da mistura solo-cal, a fim de manter por 24 horas diferentes umidades, as quais serão

utilizadas para a compactação. Então, o solo, a cal e a água foram homogeneizadas e

armazenadas em sacos plásticos.

A compactação e a moldagem de corpos de prova foram realizadas no cilindro

de Proctor, com 1000 cm³ de volume e optou-se por realizá-las com energia normal, ou

seja, em três camadas com 26 golpes cada.

Depois  de  anotado  os  valores  do  peso  do  solo  compactado  nos  cilindros,

coletou-se amostras de cada ensaio em cápsulas para a determinação da umidade. A

partir desses dados, foi possível construir a curva de compactação da mistura.  Apesar da

pesquisa se tratar da mistura solo-cal, a moldagem dos corpos de prova foi baseada na

NBR  12024/2012-Solo-cimento  -  Moldagem  e  cura  de  corpos  de  prova  cilíndricos.
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Novamente, devido à presença da cal optou-se por manter a umidade por 24 horas, antes

da moldagem. Foram moldados 3 corpos de prova de solo,  na umidade ótima (18%),

conforme obtido por estudo anterior de Perius  et  al (2014);  e 3  corpos de prova da

mistura solo-cal, também por 24 horas na sua umidade ótima (20,5%), obtida por meio do

Ensaio de compactação Proctor e da curva de compactação elaborada pelos autores.

Após  a  moldagem,  os  corpos  de  prova  foram  deixados  na  câmara  úmida  até  o

rompimento à compressão simples ser realizado.

Figura 1: Preparação do solo-cal para a compactação.

Fonte: os autores.

Os corpos de prova foram nomeados em ordem crescente. Os três primeiros

(CP1, CP2, CP3) referem-se à mistura solo-cal, enquanto o restante (CP4, CP5, CP6),

aos corpos de prova sem mistura (somente solo natural).

Os  corpos  de  prova  solo-cal  foram  previamente  capeados  com  enxofre  e

rompidos na prensa eletromecânica EMIC, baseado na NBR-12025/2012: Solo-cimento -

Ensaio de compressão simples de corpos de prova cilíndricos - Método de ensaio. Já os

corpos de prova somente solo foram ensaiados à compressão simples na Prensa CBR

usual com anel dinamométrico adequado.

A proposta inicial era realizar o rompimento dos corpos de prova somente na

prensa manual, mas o anel disponível para o ensaio não suportou a força necessária para

romper os corpos de prova com cal hidratada. A seguir, podem-se observar os corpos de

provas nas respectivas prensas.
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Figura 2: Ensaio à compressão simples (a) CP solo-cal (b) CP solo.

Fonte: os autores.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A primeira parte do estudo consistiu em determinar a umidade ótima da mistura

solo-cal  analisada.  A umidade  ótima  é  aquela  em que  o  solo  atinge  a  maior  massa

específica aparente seca máxima. O solo quando em sua umidade ótima permite um grau

de compactação máxima (AZEVÊDO, 2010).

 A mistura em questão apresentou a curva de compactação a seguir. Sendo o

valor de umidade ótima de 20,50% e γs =1,54 g/cm³.

Gráfico 1 - Curva de compactação solo-cal.

Fonte: os autores.

Os corpos de prova (CP) foram identificados quanto às suas características de

tamanho e massa. As quais são apresentadas na Tabela 1.
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Tabela 1 – Dados iniciais de caracterização dos corpos de prova utilizados.

CP
Diâmetro

(mm) Área (mm²) Altura (mm) Volume (cm³) Massa (g)

1-Solo-Cal 100,2 7885,4 134,0 1056,6 1843,0

2-Solo-Cal 100,3 7901,2 134,0 1058,8 1846,0

3-Solo-Cal 100,3 7901,2 135,0 1066,7 1885,0

4-Solo 98,0 7543,0 125,8 948,9 1839,9

5-Solo 97,5 7466,2 126,5 944,5 1914,1

6-Solo 97,2 7420,3 126,0 935,0 1862,3
Fonte: os autores.

Os corpos de prova solo-cal foram previamente capeados com enxofre e rompidos

na prensa eletromecânica EMIC. O ensaio de compressão na prensa automática forneceu

dados de deformação por tensão e com isso foi possível gerar um gráfico com todas as

curvas de resistência à compressão dos corpos de prova ensaiados neste estudo.

Os  corpos  de  prova  constituídos  apenas  por  solo  foram  ensaiados  à

compressão simples utilizando a Prensa CBR usual. A partir do controle da velocidade e

registros da deformação do anel, obteve-se a curva tensão (σ) por deformação (ε) do solo.

Gráfico 2 - Curva de resistência à compressão CP 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Fonte: os autores. 
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O ponto mais elevado de cada linha de tendência, representa a ruptura, pois a

partir  desse  ponto  as  tensões  suportadas  diminuem,  obteve-se  assim  o  valor  de

resistência à compressão dos corpos de prova. Com esses valores foi possível elaborar a

tabela 2 que contém os valores de resistência à compressões encontradas para todos os

corpos de  prova,  a  fim de verificar  a  interferência  da  adição da cal  na  resistência  à

compressão simples do solo analisado.

Tabela 2 – Resultados de resistência à compressão simples dos corpos de prova utilizados.

 Fonte: os autores.

A resistência à compressão média foi de 1,960 MPa para os corpos de prova

de Solo-Cal  e 0,212 MPa para os corpos de prova confeccionados apenas com solo

natural.  O acréscimo de 7% de cal no solo acarretou na contribuição de uma parcela

considerável de aumento da resistência do material.

Outras  propriedades  mecânicas,  como  expansão  na  imersão  em  água,

deformabilidade,  erodibilidade,  e  etc.,  não  foram  analisadas,  porém,  certamente  o

incremento de cal também afetou nesses parâmetros.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os valores encontrados de massa específica  aparente  seca (γs)  da  mistura

solo-cal foram menores comparados a somente solo, o que representa uma quantidade

de  vazios  maiores  na  mistura.  Porém,  os  valores  de  sua  resistência  a  compressão

simples foram superiores no solo-cal, apesar do menor γs. Acredita-se que a propriedade

cimentícia do aglomerante tenha sido fator predominante ao acréscimo de sua resistência.
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O  solo  com  a  inclusão  de  cal  hidratada,  apresentou  um  acréscimo  na

resistência a compressão simples, na ordem de 9,24 vezes. Isso acarreta melhoria nas

propriedades do solo, o que pode possibilitar a serventia como camada de pavimentação

ou  ainda  a  redução  considerável  nos  custos  de  fundação  para  uma  obra.  Há  duas

variáveis a serem consideradas quanto à ordem desse melhor desempenho, referem-se

aos procedimentos adotados, como a utilização de prensas diferentes para o rompimento

dos corpos de prova e o capeamento somente dos corpos de prova com adição de cal.

Para ensaios futuros, deve-se manter o mesmo procedimento de rompimento

para  os  todos  corpos  de  prova.  Além  disso,  almeja-se  a  realização  do  ensaio  de

resistência à compressão simples para diferentes proporções de cal hidratada, a fim de

determinar  a  porcentagem  de  cal  hidratada  que  atinja  a  resistência  máxima  dessa

mistura.
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Resumo: O principal objetivo desta pesquisa é a avaliação do procedimento de fundações profundas com
estacas  pré-moldadas  na  região  da  Grande  Florianópolis.  Este  levantamento  foi  feito  através  do
acompanhamento de cinco obras, num período de sete meses. A metodologia cientifica dessa pesquisa teve
início com a escolha do tipo de obra a ser acompanhada. Assim, adotou-se como critérios trabalhar-se com
obras  de diversos  gêneros  (edifício  residencial,  galpão,  prédio  escolar  e  ponte),  além de  avaliarem-se
diferentes empresas de cravação de estacas. Posteriormente a essa definição, foram criados parâmetros
para o acompanhamento e avaliação das obras,  como por exemplo, existência de laudo de sondagem,
projeto de locação das estacas; procedimento para recebimento e armazenamento, realização de etapas
normativas para içamento e cravação, entre outros. No processo de cravação, observou-se a relação do
peso martelo com a estaca a ser cravada e, a respectiva altura que é levantado o martelo para a obtenção
da energia necessária para a cravação. Quando foram utilizadas emendas de estacas, observou-se a forma
e modelo desse dispositivo.  A nega foi outro item observado, pois é o ponto crucial  para a tomada de
decisão em encerrar o processo de cravação da estaca. Com essas informações, foram realizados registros
fotográficos e vídeos das obras acompanhadas, de modo a obter informações necessárias para realizar a
descrição dos serviços,  assim como a comparação com os  procedimentos  descritos  em normas.  Para
realizar a comparação entre as obras acompanhadas, foi criada uma tabela, de modo a identificar os pontos
fortes  e  fracos  de cada etapa do serviço  avaliado.  Concluiu-se  que muitas  empresas  de cravação de
estacas estão negligenciando as recomendações normativas e isto reflete diretamente nos aumento dos
acidentes de trabalho e nos casos de patologias envolvendo fundações de obras. 

Palavras-Chave: Fundações profundas. Estacas pré-moldadas de concreto. Qualidade nas fundações. 
Comparação dos procedimentos.

1 INTRODUÇÃO

O conceito que fundamenta as fundações são as interações entre o elemento

estrutural e o solo de fundação. As fundações são responsáveis por transmitir ao terreno

as cargas da superestrutura, devendo ter resistência adequada para suportar as tensões

geradas pelos esforços solicitantes.

As  fundações  classificam-se  em  diretas  ou  rasas,  quando  transmitem  as

cargas  da  superestrutura  diretamente  ao  solo,  e  indiretas  ou  profundas,  quando

transferem as cargas pelo atrito lateral do elemento com o solo e por efeito de ponta.

Em função do aumento do porte das edificações, com o passar dos anos, as

fundações profundas, com o uso de estacas, tornaram-se as mais usuais. As estacas

usuais são classificadas em duas categorias: estaca de deslocamento e escavada.

As estacas escavadas são aquelas introduzidas ao solo por um processo de

escavação, onde, durante a perfuração, necessita-se de remoção do solo escavado pela

máquina.  Já  as  estacas  de  deslocamento  são  aquelas  que,  por  um  processo  de

cravação, são introduzidas ao solo, sem precisar de remoção do solo durante a cravação.
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Dentre as principais estacas de deslocamento destacam-se as estacas pré-moldadas de

concreto.

Analisou-se  as  etapas  de  execução  de  cravação  in-loco  das  estacas  pré-

moldadas de concreto, por se tratar de uma das partes mais importantes da edificação.

Por  não  ficarem  aparentes,  muitas  vezes  as  fundações  não  recebem  a  devida

importância. 

Apesar  de ser  usual  o  emprego de estacas pré-moldadas,  muitas  vezes,  o

procedimento normatizado de execuções é negligenciado por algumas empresas. Dessa

forma,  desperta-se  atenção  especial  na  área  da  engenharia  em analisar  o  processo

executivo  dessas  fundações.  Assim,  tem-se  como  principais  objetivos  observar  as

diferentes  formas  de  execução  de  fundações  profundas  com  estacas  pré-moldadas,

sendo possível realizar o diagnóstico da forma como está sendo executado o processo de

cravação das estacas pré-moldadas, identificar possíveis falhas e apontar soluções.

2 ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO

A  produção  das  estacas  pré-moldadas  segue  a  NBR  16.258:2014,  onde

padroniza critérios de  fabricação,  armazenamentos  e transporte.  (NAKAMURA, 2014).

São várias as vantagens das estacas pré-moldadas de concreto, como, por exemplo: a

facilidade de execução, o baixo custo, facilidade de execução das emendadas, além da

sua  rastreabilidade,  o  que,  segundo  Nakamura,  2014,  confere  um maior  controle  de

qualidade,  sendo  possível  localizar  as  estacas  tanto  no  processo  de  industrialização,

quanto no canteiro de obra, após ou durante o processo de cravação. 

As estacas pré-moldadas limitam-se a 12 metros de comprimento por motivo

de custo no transporte, em que, para estacas acima de 12 metros de comprimento, é

necessária  uma  licença  para  transporte  especial,  assim,  aumentando  o  custo  das

estacas. Se for preciso estaca com o comprimento maior que 12 metros, é necessário

fazer  uma emenda  através de anéis  metálicos  ou do tipo  encaixe  “macho  e  fêmea”.

Segundo a NBR 6122, recomenda-se emenda tipo soldável, a emenda tipo encaixe é

sugerida  quando  não  há  esforços  a  tração  tanto  na  cravação  como  na  utilização.

(ALONSO, 1998).

Para obter-se estacas pré-moldadas de qualidade é fundamental executá-las

com concreto adequado, submetê-las à cura necessária, além de garantir boas condições

de manuseio, estocagem e transporte.  Procedimentos corretos durante o processo de
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cravação, como posicionamento das estacas, prumo, emendas e cuidados na obtenção

da nega, fazem parte das boas práticas que precisam ser garantidas durante a execução

de fundações com estacas pré-moldadas.

2.1 Procedimento de cravação

A  execução  da  cravação  deve  seguir  orientações  contidas  no  projeto

geotécnico  de fundação  como:  locação  das estacas,  características  técnicas de cada

seção transversal, número de estacas, comprimento estimado e as cargas. (MARIANE,

2015).

A energia de cravação depende do peso do martelo, do peso da estaca e da

altura de queda do martelo. No processo de cravação de uma estaca, os dois primeiros

fatores são constantes. A única variável, a altura de queda do martelo,  não deve ser

inferior a 40 cm nem superior a 1,20 m. (LOPES, 2008).

2.2 Emendas

Quando necessárias emendas nas estacas pode-se utilizar a luva de encaixe,

com certas restrições, e a emenda por cordão de solda, que não apresenta restrições

para seu uso; existem outros tipos de emendas, porém não muito utilizados por motivo de

custo, mão de obra operacional e desconhecimento técnico. (VASCONCELOS, 2008).

A emenda do tipo anel metálico por encaixe é a mais utilizada no Brasil, por

apresentar  melhor  desempenho  quando  o  assunto  absorção  de  esforço  durante  o

processo de cravação. Quando a estaca atinge a profundidade estimada de projeto ou

apresenta resistência ao golpe do martelo, é feito ensaio de nega e repique.

2.3 Nega e Repique

A nega é feita com o auxílio de uma régua; lápis e uma fita crepe ou papel, em

três etapas e cada etapa tem uma série de dez golpes cada. (LOPES, 2008). O repique é

obtido através de uma leitura gráfica feita in loco através de uma folha de papel, uma

régua e um lápis. A folha é fixada na estaca, quando se obtém a profundidade desejada

em projeto ou a estaca apresenta resistência na cravação; sobre a folha é colocada a

régua e com a ponta do lápis apoiada na régua e em contato com o papel, são aplicados
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os golpes com o martelo no topo da estaca, assim, será obtida uma leitura gráfica no

papel, em que se mostra o deslocamento máximo e mínimo da estaca. É possível fazer o

repique simultaneamente com a nega, assim, podendo fazer uma comparação de valores

de deslocamento da estaca. (VASCONCELOS, 2008).

3 OBRAS ANALISADAS

3.1 Metodologia de trabalho

Acompanhou-se a execução do serviço de estaqueamento de cinco obras na

região da  Grande  Florianópolis.  Após  levantamento  bibliográfico  pertinente,  definiu-se

critérios para a identificação das obras a serem acompanhadas, como: obras realizadas

na região da grande Florianópolis, ter, no mínimo, três empresas diferentes no processo

de execução, além de aspectos como: a existência, ou não, de laudo de sondagem; se

havia sido respeitado o projeto de localização das estacas na obra; descarga, estocagem

e içamento das estacas de acordo com NBR 16258; os devidos cuidados para cravação e

execução de ementadas nas estacas; observação da nega.

3.2 Obra A

Trata-se de um edifício de oito pavimentos, composto de dois pavimentos de

garagem, cinco pavimentos tipo e uma cobertura, localizado no condomínio residencial

Pagani II. O modelo de estaca adotado foi a pré-moldada de concreto formato quadrado,

com dimensões de 26x26cm e 30x30cm com 8 e 10m de comprimento. As estacas foram

cravadas até atingir a nega.

Infelizmente  uma  das  estacas  quebrou  durante  o  processo  de  cravação,

exigindo uma mudança na execução do bloco de estacas em questão. Assim, uma nova

estaca foi cravada, fazendo-se um giro de 180° no bloco, garantindo que o centro do pilar

continuaria coindindo com o centro do bloco. 

Concluído o processo de cravação, fez-se o arrasamento das estacas, para

posterior colocação da forma, ferragem e concretagem dos blocos de coroamento.

3. 3 Obra B
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Essa obra é referente a um edifício de quatro pavimentos, sendo composto de

garagem no térreo e quatro pavimentos tipo e uma cobertura. Sua localização fica em

uma área residencial chamada Pagani II, no município de Palhoça, SC. 

O modelo de estaca adotado foi a pré-moldada de concreto formato quadrado,

com dimensões de 18x18cm, 20x20cm, 23x23cm, 26x26cm e 30x30cm com 5 e 10 m de

comprimento. 

Nessa  obra,  foi  utilizada  luva  metálica  de  encaixe,  pois  a  profundidade  de

cravação é de 15 m, dessa forma, utilizando uma estaca de 5 m e outra de 10 m.

O uso desse tipo de luva de encaixe somente é aceito se forem obedecidas as

seguintes restrições: seja feita uma única emenda por estaca, não podendo ter tração ou

flexão tanto na cravação quanto na utilização da estaca. Com o arrasamento das estacas

e concretagem dos blocos, encerrou-se o acompanhamento dessa obra.

3.4 Obra C

Essa obra é referente à construção de um galpão, localizado na área industrial

da Cidade Universitária Pedra Branca em Palhoça, SC. 

A estaca adotada pelo projetista para a fundação desta edificação foi estaca

pré-moldada  de  concreto,  formato  quadrado,  com  seções  que  variam  de  26x26cm,

23x23cm, 18x18cm e 16x16cm.

Foram utilizadas estacas de 8 m e de 10 m e, para fazer a união entre elas a

utilização de emendas no formato de luvas metálica de encaixe.

Todas  as  estacas  foram  cravadas  até  a  nega.  Nenhuma delas  apresentou

avarias  durante  o  processo  de  cravação,  mas  não  foi  dada  continuidade  à  obra,

interrompendo-a  nesse  estágio,  ou  seja,  sem  que  fosse  feito  o  arrasamento  e  a

concretagem dos blocos de coroamento.

3.5 Obra D

Essa obra é referente à construção de uma ponte localizada na SC 407, o

serviço de estaqueamento realizou-se nas duas margens do rio.

O modelo de estaca utilizada foi a centrifugada de concreto formato cilíndrico,

com diâmetro de 42 cm e com 5,65 m e 11,50 m de comprimento. Com a profundidade
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de cravação próxima dos 16 m, o processo de emenda entre as estacas foi inevitável. O

processo de arrasamento foi realizado logo após a escavação, utilizando rompedor. 

Com a concretagem dos blocos,  encerrou-se a  etapa  de acompanhamento

desta obra. 

3.6 Obra E

Essa  obra  é  referente  à  ampliação  de  uma edificação  de  três  pavimentos,

localizada na Cidade Universitária Pedra Branca, SC.

O modelo de estaca adotado foi a pré-moldada de concreto, formato quadrado,

com dimensões de 18,5x18,5cm, 20x20cm e 23,5x23,5cm com 8 e 10m de comprimento.

Durante  o  processo  de  cravação,  ocorreram  vários  problemas  como:

rompimentode  cabo de fibra  ótica,  cravação de estaca sobre galeria  de água pluvial,

rompimento da tubulação de esgoto sanitário e quebra de estaca. A solução para esses

problemas foi a recuperação das tubulações e a construção do bloco sobre a galeria.

O processo de arrasamento foi realizado logo após a escavação, utilizando um

rompedor  para auxiliar  nesse serviço.  Com a concretagem dos blocos,  encerrou-se a

etapa de acompanhamento desta obra.

4 AVALIAÇÃO

Para avaliar as obras A, B, C, D e E, foram criados parâmetros de modo que

todas  fossem  comparadas  com  os  mesmos  critérios.  Utilizou-se  os  conceitos  Bom,

Regular e Ruim, atribuindo a cada um deles um valor de 1 a 3, ou seja: Bom = 3; Regular

= 2; Ruim = 1.

 Essa  ferramenta  possibilitou  avaliar  como  as  empresas  estão  realizando

fundações profundas, através do processo de cravação de estacas.
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Tabela 01: Critérios para avaliação das obras acompanhadas.

Fonte: Elaboração dos autores, 2015.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A melhor nota foi dada a Obra A, isso se deu devido à marcação ser realizada

com auxílio de topografia para a colocação dos piquetes. 

A obra E teve a pior nota, pela falta de critério para a marcação dos piquetes,

pois foi realizado pelo mestre da obra sem conhecer a realidade do terreno, em que seria

feita a cravação das estacas.

O  item  que  recebeu  menor  nota  para  todas  as  obras  foi  a  Inspeção  das

Estacas, devido à falta de um profissional capacitado para fazer essa avaliação.

A emenda foi um dos critérios analisados e obteve a melhor nota entre todas

as obras, isso se deu devido à realização dos procedimentos corretos para execução das

emendas.

Ao  fim  da  pesquisa,  verificou-se  o  despreparo  técnico  das  empresas

geotécnicas  analisadas  onde  em  diversas  etapas  fundamentais  para  garantia  de  um

serviço de qualidade observou-se a negligência e até mesmo a omissão dos aspectos

normativos citados na NBR 6122/2010. Dessa forma, chega-se a conclusão que a equipe

que realiza a cravação das estacas é determinante na qualidade final do serviço. 

.
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Resumo: A energia solar fotovoltaica é uma das soluções viáveis e competitivas no que diz respeito ao uso
de energias renováveis. A geração distribuída com sistemas fotovoltaicos possui características peculiares
que permitem uma integração harmoniosa aos edifícios. Atualmente, existem normativas e incentivos para
esta aplicação, tornando o setor atraente para os investimentos. Em um sistema fotovoltaico, o módulo é
um dos principais equipamentos, e tem a responsabilidade de converter energia solar em energia elétrica.
Muitos edifícios têm fachadas ventiladas como um elemento de conforto térmico e arquitetônico, mas tam-
bém podem ser usados como um local para a instalação de módulos fotovoltaicos. As fachadas ventiladas
são constituídas de revestimento cerâmico ou vidro. Este artigo apresenta ferramentas para a construção
de protótipos de módulos fotovoltaicos, integrados em revestimento cerâmico, aplicados em fachada ventila-
da. Este componente é instalado em uma planta piloto bioclimática na cidade de Araranguá - SC na Univer-
sidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Após o desenvolvimento dos protótipos e sua instalação na fa-
chada ventilada da planta piloto bioclimática, foram realizados testes de exposição à radiação solar e medi -
das para o levantamento da curva I-V.

Palavras-Chave: Energia solar, módulos fotovoltaicos, geração distribuída, fachada ventilada, curva I-V.

1 INTRODUÇÃO

A energia elétrica é um insumo para o desenvolvimento econômico sustentável

da  sociedade  contemporânea.  Os  sistemas  fotovoltaicos  de  geração  distribuída

apresentam maturidade tecnológica, confiabilidade,  competitividade econômica e podem

contribuir para atender a demanda crescente e gradativa de energia e descarbonizar a

matriz elétrica.

        A eficiência energética e a geração distribuída com sistemas fotovoltaicos são

estratégias fundamentais no projeto de edificações sustentáveis. A redução do consumo

de energia nas edificações pode ser obtida através de ações de eficiência energética e da

geração de energia junto à edificação, utilizando os sistemas fotovoltaicos como material

de  construção,  para  assim reduzir  ainda  mais  os  impactos  econômicos  e  ambientais

inerentes ao consumo de energia elétrica (RÜTHER, 2012). Em um sistema fotovoltaico,

os  módulos  são  os  componentes  que  produzem  energia  elétrica  por  meio  do  efeito

fotovoltaico que ocorre nas células solares. Consequentemente, o módulo fotovoltaico é

um dos  principais  dispositivos  em relação  à  confiabilidade  do  sistema.  Para  que  um

sistema fotovoltaico produza energia elétrica com confiabilidade necessária, o projeto, a

instalação e a manutenção devem ser otimizados (ZANESCO, et al., 2014). 
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      A geração de energia elétrica conectada à rede de distribuição pode se dar

através de sistemas fotovoltaicos integrados à rede de distribuição de energia elétrica,

utilizando  um inversor  que  controla  a  injeção  de  energia  elétrica  na  rede,  mantendo

critérios de qualidade e segurança (PINHO e GALDINO,  2014). A indústria fotovoltaica

vem desenvolvendo uma série de produtos dirigidos à aplicação ao entorno construído,

tendo  recentemente  lançados  comercialmente  módulos  fotovoltaicos  de  vidro  sem

moldura,  que  podem  ser  instalados  diretamente  como  material  de  revestimento  de

telhados  ou  fachadas  (RÜTHER, 2004).  Algumas  edificações  apresentam  tipos  de

fachadas  que  podem  ser  usadas  para  proteção,  e  essas  fachadas  podem  ser

aproveitadas para a instalação de sistemas fotovoltaicos.

        Um dos ensaios mais completos para determinar as características elétricas de

um módulo fotovoltaico é o traçado de sua curva característica I-V. O módulo é submetido

às condições padrões de ensaio: uma fonte de tensão variável  realiza uma varredura

entre uma tensão negativa em relação aos terminais do módulo até ultrapassar a tensão

de circuito aberto do módulo com a corrente ficando negativa. Durante esta varredura são

registrados pares de dados de tensão e corrente, permitindo o traçado de uma curva

característica (PINHO e GALDINO, 2014). 

           Para levantar a curva característica I-V de uma célula, um módulo ou um

arranjo  fotovoltaico,  é  necessário  algum  dispositivo  que  polarize  estes  conversores,

enquanto iluminados, nos diversos pontos da curva; e um equipamento para medir, em

conjunto,  os  valores  de  corrente  e  tensão  (pares  I-V).  Também  é  necessário  saber

informações sobre a irradiância incidente e a temperatura operacional do dispositivo que

está sendo caracterizado (OLIVEIRA, 2015).

      Este artigo apresenta resultados de ensaios de exposição à radiação solar e

caracterização  elétrica  dos  protótipos  de  módulos  fotovoltaicos  desenvolvidos  em

revestimentos cerâmicos para uma fachada ventilada, instalada em uma planta piloto com

arquitetura  bioclimática  de  nível  A  em eficiência  energética,  construída  na  cidade  de

Araranguá – SC.

 2 METODOLOGIA

Os  módulos  fotovoltaicos  foram  desenvolvidos  em  um  processo  artesanal,

fazendo uso de equipamentos e componentes disponíveis no Laboratório de Pesquisa

Aplicada  da  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina.  Para  a  produção  seriada  dos
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módulos fotovoltaicos em revestimento cerâmico se faz necessário à inclusão de uma

linha industrial composta por equipamentos específicos de alta tecnologia.

 Os  protótipos  desenvolvidos  com  diferentes  métodos  de  materiais

encapsulantes estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 01 – Estruturas dos protótipos dos módulos fotovoltaicos.

Protótipos Estrutura do módulo Tipo de célula

Prot 1 Semi flexível Monocristalina

Prot 2 Vidro/EVA Monocristalina

Prot 3 Vidro/Silicone Policristalina

Prot 4 Resina PU/Catalisa-
dor/EVA

Monocristalina

Fonte: do Autor

             A irradiação solar incidente em uma área superficial depende do ângulo de

inclinação e do ângulo de azimute da superfície. Estes ângulos devem ser otimizados

para garantir o máximo recurso solar disponível e, consequentemente, a máxima geração

de energia elétrica a partir do sistema fotovoltaico. Entretanto, por motivos diversos, em

algumas situações não é possível otimizar estes ângulos e, portanto, um estudo sobre a

variação  do  recurso  solar  em  função  dos  ângulos  de  inclinação  e  azimute  se  faz

necessário. 

      Os  módulos  fotovoltaicos  anexados na fachada  ventilada estão em uma

inclinação  de  90°  posicionados  para  o  norte,  perdendo  aproximadamente  50  %  da

irradiação solar média diária anual. Mesmo com essas perdas é vantajosa a instalação

dos módulos fotovoltaicos para a geração de energia elétrica na fachada ventilada. As

medidas foram realizadas registrando simultaneamente os valores de corrente, tensão,

irradiância incidente e temperatura do módulo. Para a medição da tensão e corrente foi

utilizado  uma  fonte  programável  de  carga  eletrônica  DC  de  alta  precisão  da  série

IT8812B, conforme apresentado na Figura 1 fabricado pelo Copyright @ITECH Electronic

Co.,ltd.

Figura 01 - Fonte programável de carga eletrônica DC.
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             Para realizar essa translação da curva I-V é necessário realizar a determinação

dos coeficientes térmicos α e β, já que estes estão diretamente ligados com a variação da

potência de um módulo. Sendo assim, α e β correspondem a uma importante informação

sobre o desempenho do módulo que nas condições reais de operação que se encontram

em condições distintas da condição padrão. 

Eq. (1) que é a corrente de curto-circuito ajustada, permite calcular um novo

valor de corrente de curto-circuito. Na Eq. (2) se ajustou a tensão de circuito aberto e

fornece  o  novo  valor  de  tensão  de  circuito  aberto.  Fica  claro  que  é  necessária  a

determinação dos coeficientes térmicos α e β,  além de um coeficiente   para que as

equações sejam aplicadas. 

                            (1)

                      (2)

Nas Eq. (1) e (2), tem-se com sub índice 1 corresponde a condição de medida

da curva I-V, e os termos com sub índice 2 correspondem a condição para a qual se

pretende transladar.  O termo   é obtido a partir  da inclinação da curva VOC  versus  ln

(G).Para a elaboração desta curva é necessário a determinação de diversas curvas com a

mesma temperatura para a qual se deseja transladar, porém com diferentes irradiâncias.

A corrente e tensão são transladadas por meio de uma interpolação simples. A Eq. (3)

corresponde a translação da corrente intermediária e a Eq. (4) a translação da tensão

intermediária.

           (3)

                                              (4)

Um  dos  fatores  que  podem  alterar  a  eficiência  da  célula  e  do  módulo

fotovoltaico se dá através da formação de resistências série (PRIEB, 2002). A resistência

série se origina na resistência do próprio material semicondutor, no contato metálico e na
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junção metal-semicondutor. As resistências em série tem influência importante na curva I-

V da célula,  contribuindo para reduzir  o  Fator  de Forma (FF),  e sua eficiência (ƞ).  A

Resistência em série contribui para reduzir a Isc  e o FF, mas não afeta a Voc (PINHO e

GALDINO, 2014).. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

    O primeiro  teste  realizado foi  o  de exposição à radiação solar.  Esse teste

consiste em expor o protótipo desenvolvido à radiação solar (banho de sol). Foi realizada

uma  avaliação  de  inspeção  visual  dos  protótipos  obtidos.  Estes  protótipos  foram

anexados à fachada ventilada da planta piloto  sendo submetidos à exposição ao sol,

chuva  e  intempéries.  Após  um  mês  de  instalação  dos  protótipos,  foram  obtidos  os

resultados que estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 02 – Avaliação de inspeção visual. 
Protótipos Avaliação Inspeção

visual
Prot 1 Aprovado
Prot 2 Aprovado
Prot 3 Aprovado
Prot 4 Reprovado

Fonte: do Autor

      Os protótipos Prot 1, Prot 2 e Prot 3, permaneceram inalterados após um mês

de exposição, como ilustra a Figura 2.

Figura 02 - Protótipos fotovoltaicos após um mês de exposição, (a) Prot 1, (b) Prot 2, (c) Prot 3.

                   (a)                                                       (b)                                                          (c)

Fonte: do Autor

O protótipo Prot  4,  após um mês de exposição,  apresentou a formação de

bolhas no módulo.  Algumas destas  bolhas chegaram a estourar,  deixando as  células

fotovoltaicas expostas às intempéries, conforme apresentado na Figura 3. Este módulo

fotovoltaico foi reprovado pelo teste de inspeção visual, sendo descartado da obtenção

das curvas I-V. 
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Figura 03 - Prot 4 anexado na fachada após um período de um mês.

                                   

Fonte: do Autor

As curvas recorrentes dos resultados das medições serão apresentadas nas

condições padrões (STD), isto é, irradiância a 1000 W/m² e temperatura de célula de 25°C

e AM = 1,5.  Para  o  Prot  1  (a),  Prot  2  (b)  e  Prot  3  (c),  as  curvas I-V obtidas estão

apresentadas na Figura 4.

             

Figura 04 - Curva I-V para os Prot 1, Prot 2 e Prot 3.

            (a)                                                              (b)                                                           (c)

Fonte: do Autor

    Pode-se perceber nas curvas características para o Prot 2 e Prot 3,  que a

inclinação  da  curva  I-V  do  ponto  de  circuito  aberto  até  o  “joelho”  da  curva  é  mais

acentuada, portanto sua resistência série é elevada. A resistência em série alta se deu

devido  ao  seu  método  construtivo,  como  foi  usado  strings  de  células  ímpares.  Para

completar a ligação dos terminais foi necessária adicionar uma barra de ligação, esta, que

devido a efeito  Joule.  A Figura 5 apresenta  o comportamento  do fator  de  forma dos

protótipos desenvolvidos em função da irradiância (a) e o comportamento da eficiência

dos protótipos desenvolvidos em função da irradiância (b).
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Figura 05 - Variação do Fator de Forma (FF) e Eficiência (n) com a Irradiância.  

 

                                            (a)                                                                                     (b)
Fonte: do Autor

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

      A tecnologia de energia solar fotovoltaica apresenta maturidade tecnológica e

confiabilidade  de  desempenho.  Além  disso,  a  geração  distribuída  com  sistemas

fotovoltaicos  atualmente  têm viabilidade  econômica  e  competitividade  em um cenário

favorável e promissor para sua difusão e popularização no mercado brasileiro.

    Este  trabalho  apresentou a  descrição do  processo de  desenvolvimento  de

protótipos  de  módulos  fotovoltaicos  integrados  em  revestimento  cerâmico.  Para  a

construção  dos  protótipos,  foram  testados  e  utilizados  diversos  materiais  para

encapsulamento  das  células  fotovoltaicas.  Os  protótipos  foram  integrados  em  uma

fachada ventilada que está  instalada em uma planta  piloto  bioclimática  na cidade de

Araranguá – SC, no campus da Universidade Federal de Santa Catarina.

     A fachada ventilada atua como elemento arquitetônico e de conforto térmico,

apresentando também a capacidade de geração de energia elétrica a partir dos protótipos

desenvolvidos e apresentados neste trabalho. Testes iniciais de exposição à radiação

solar e de desempenho elétrico foram realizados.
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ANÁLISE DA VARIABILIDADE TEMPORAL E ESPACIAL DA RADIAÇÃO SOLAR UMA
ZONA DE CONTROLE A PARTIR DE DISTINTAS FONTES DE DADOS

SOLARIMÉTRICOS

1Pâmela Crotti, 2Giuliano Arns Rampinelli
1Universidade Federal de Santa Catarina/Engenharia de energia/pamelacrotti@gmail.com

2Universidade Federal de Santa Catarina/Engenharia de energia/giuliano.rampinelli@ufsc.br

Resumo: Este estudo apresenta uma análise preliminar da variabilidade temporal instantânea e espacial da
radiação solar em uma zona de controle situada no sul de Santa Catarina. Os dados solarimétricos foram
obtidos a partir  de duas fontes,  INMET (Instituto  Nacional  de Meteorologia)  e LabEEE (Laboratório  de
Eficiência Energética em Edificações) sendo que estes dados são provenientes do projeto SWERA (Solar
and Wind Energy Resourse 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. O objetivo do estudo é avaliar o recurso
solar no sul de Santa Catarina a partir de dados das cidades de Araranguá, Urussanga, Florianópolis e
Laguna e inferir a variabilidade temporal instantânea deste recurso na zona de controle, uma vez que essa
avaliação  é  imprescindível  para  utilização  dessa  fonte  de  energia  como  uma  alternativa  para  trazer
segurança  e  confiabilidade  à  matriz  energética.  Os  dados  foram  tratados  estatisticamente  e  foram
determinadas as médias diárias mensais da radiação solar horizontal global. Os dados provenientes das
diferentes fontes apresentaram discrepância. A menor variação ocorreu nos meses de junho e outubro na
cidade de Araranguá e a maior variação ocorreu também na cidade de Araranguá em novembro. Além
disso, os dados do INMET foram tratados obtendo a variação temporal instantânea da radiação solar que
pode ser superior a 800 % entre as cidades da zona de controle formando por Araranguá, Urussanga,
Florianópolis e Laguna.

Palavras-Chave: Dados Solarimétricos, Sistemas fotovoltaicos, Variabilidade da radiação solar.

1 INTRODUÇÃO

As  secas  dos  últimos  anos  que  impactaram  na  geração  a  partir  de  usinas

hidrelétricas e a necessidade de ativar usinas termoelétricas complementares modelaram

um cenário favorável para a inserção da energia eólica e da energia solar fotovoltaica

como uma importante alternativa sustentável para atender a demanda de energia elétrica

e aumentar a confiabilidade da matriz energética. (ROSA; GASPARIN, 2016)

A  competitividade,  maturidade  tecnológica,  o  desenvolvimento  de  políticas  de

incentivo e regulamentação e aspectos correlacionados ao desenvolvimento sustentável

vêm  aumentando  o  interesse  pelas  fontes  renováveis  de  energia.  Esse  crescimento,

embora significativo ainda esteja muito abaixo do potencial  brasileiro.  (NASCIMENTO,

2017). Para isso é necessário domínio da tecnologia e do funcionamento dos sistemas,

bem  como  dados  confiáveis  de  radiação  solar  para  garantir  confiabilidade  na

previsibilidade e estimativas de geração de energia elétrica. 

A  análise  da  variabilidade  temporal  e  espacial  dos  dados  solarimétricos  é

fundamental  para  traçar  estratégias  operacionais  e  para  a  integração  de  sistemas

fotovoltaicos no sistema interligado nacional.
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2 METODOLOGIA

Os dados de radiação solar utilizados no presente trabalho, foram tratados a

partir de duas fontes, INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) e LabEEE (Laboratório

de Eficiência energética em Edificações), sendo que estes dados são provenientes do

projeto SWERA (Solar and Wind Energy Resourse Assessment)

O projeto SWERA tem por objetivo facilitar a entrada de energias renováveis na

matriz energética de países situados na África, Ásia e América Latina, é coordenado pelo

INPE  (Instituto  Nacional  de  Pesquisas  Espaciais)  e  juntamente  com  o  LABSolar

(Laboratório de Energia Solar) UFSC, disponibiliza arquivos climáticos para 20 cidades

brasileiras. (MARTINS et al., 2005)

Este  trabalho  apresenta  uma  análise  preliminar  da  variabilidade  temporal

instantânea e espacial da radiação solar, a partir de distintas fontes, considerando uma

zona de controle situada no sul de Santa Catarina. A zona de controle é delimitada pelas

cidades  de  Araranguá,  Urussanga,  Laguna  e  Florianópolis,  todas  situadas  em Santa

Catarina. 

Os  dados  do  INMET  são  disponibilizados  de  forma  gratuita  na  página

http://www.inmet.com.br.  Os  dados  disponíveis  são  correspondentes  aos  últimos  três

meses e a base de dados desse trabalho são os dados de 2016. Os dados horários da

radiação, em J/m2, foram tratados para obter a média diária mensal em kWh/m2.

O  LabEEE  disponibiliza  uma  plataforma  online,  ProjetEEE  -  Projetando

Edificações Energeticamente Eficientes, que fornece diversos dados entre eles a média

de radiação solar horária em Wh/m2. Os dados foram processados para obter a radiação

solar média mensal. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A média diária mensal  da radiação solar global horizontal  para a cidade de

Araranguá  a  partir  de  distintas  fontes  de  dados  pode  ser  observada  na  Tabela  01,

juntamente com o desvio padrão mensal entre as fontes.

No caso da cidade de Araranguá, o maior desvio padrão foi de 1,74 kWh/m² e

com uma variação de 58 % no mês de novembro entre as fontes de dados. O menor

desvio padrão ocorreu no mês de junho, 0,02 kWh/m² com variação de 1 %, entre as

fontes de dados, na média diária mensal da radiação solar para os meses de junho e
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outubro. O Desvio padrão da média diária anual foi 0,25 kWh/m² e a variação da média

diária anual da radiação solar entre as fontes de dados foi de 18%.

Tabela 01 – Radiação em média diária mensal, em kWh/m2, para diferentes fontes analisadas e o desvio padrão para a

cidade de Araranguá.

Araranguá 
 

Mês LABEEE INMET - 2016 Desvio padrão Variação percentual
Janeiro 5,24 5,61 0,26 7%

Fevereiro 4,49 5,13 0,46 14%
Março 4,60 4,75 0,10 3%
Abril 3,98 3,61 0,26 10%
Maio 3,18 2,57 0,43 24%
Junho 2,62 2,64 0,02 1%
Julho 2,60 3,09 0,34 19%

Agosto 3,57 3,31 0,18 8%
Setembro 3,12 4,81 1,20 54%
Outubro 4,18 4,24 0,04 1%

Novembro 4,23 6,68 1,74 58%
Dezembro 5,66 6,02 0,25 6%

Média anual 3,96 4,37 0,29 18%

Para Laguna, o mês com o menor desvio padrão foi abril com 0,17 kWh/m² e uma

variação de 6 % na média diária mensal da radiação solar entre as fontes de dados. O

mês com o maior desvio padrão foi novembro com 1,07 kWh/m² e variação de 28% nos

meses de julho e novembro na média mensal de radiação solar. Não foi possível estimar

a média diária de radiação solar do mês de janeiro, pois não havia dados disponíveis a

partir da rede INMET. 

Tabela 02 – Radiação em média diária mensal, em kWh/m2, para diferentes fontes analisadas e o desvio padrão para a

cidade de Laguna.

Laguna
 

Mês LABEEE INMET - 2016 Desvio padrão Variação percentual
Janeiro 6,03 // // //

Fevereiro 5,12 6,38 0,89 25%
Março 5,30 6,33 0,73 19%
Abril 4,34 4,10 0,17 6%
Maio 3,31 2,91 0,29 14%
Junho 2,58 2,83 0,17 10%
Julho 2,94 2,30 0,46 28%
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Agosto 3,37 3,68 0,21 9%
Setembro 4,62 5,21 0,42 13%
Outubro 4,41 4,86 0,32 10%

Novembro 5,39 6,90 1,07 28%
Dezembro 7,33 6,44 0,63 14%

Média anual 4,56 // // //

Em Urussanga, o maior desvio padrão foi de 1,15 kWh/m² no mês de outubro e a

maior variação percentual na média diária mensal foi em setembro, 55 %. O menor desvio

padrão ocorreu em junho, 0,05 kWh/m², com uma variação percentual de 2 % na média

diária mensal entre as fontes de dados. O desvio padrão da média diária anual foi de 0,11

kWh/m² enquanto que a variação percentual da média diária anual de radiação solar foi

de 4 %. 

Tabela 03 – Radiação em média diária mensal, em kWh/m2, para diferentes fontes analisadas e o desvio padrão para a

cidade de Urussanga.

Urussanga
 

Mês LABEEE INMET - 2016 Desvio padrão Variação percentual
Janeiro 4,97 5,19 0,15 4%

Fevereiro 4,23 3,42 0,58 24%
Março 4,46 4,31 0,11 3%
Abril 3,78 3,53 0,18 7%
Maio 3,17 2,46 0,50 29%
Junho 2,71 2,65 0,05 2%
Julho 2,42 3,08 0,46 27%

Agosto 3,57 3,12 0,32 14%
Setembro 2,93 4,54 1,14 55%
Outubro 4,17 3,96 0,15 5%

Novembro 4,39 6,03 1,15 37%
Dezembro 5,20 5,53 0,23 6%

Média anual 3,83 3,98 0,11 4%

Em Florianópolis, o maior desvio padrão mensal foi de 1,04 kWh/m² em setembro,

com uma variação de 45 % na média diária mensal. O menor desvio padrão ocorreu em

dezembro, 0,09 kWh/m² com uma variação percentual de 2 % na média diária mensal de

radiação solar entre as distintas fontes de dados. O desvio padrão da média diária anual

foi de 0,06 kWh/m² enquanto que a variação percentual da média diária anual foi de 2 %.
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Tabela 04 – Radiação em média diária mensal, em kWh/m2, para diferentes fontes analisadas e o desvio padrão para a

cidade de Florianópolis.

Florianópolis
 

Mês LABEEE INMET - 2016 Desvio padrão Variação percentual
Janeiro 6,27 5,75 0,37 9%

Fevereiro 5,80 5,53 0,19 5%
Março 4,22 4,81 0,42 14%
Abril 4,57 3,87 0,50 18%
Maio 3,51 2,73 0,55 29%
Junho 3,02 2,47 0,39 22%
Julho 2,73 3,12 0,27 14%

Agosto 3,16 3,40 0,17 8%
Setembro 3,24 4,72 1,04 45%
Outubro 3,70 4,25 0,39 15%

Novembro 4,56 5,02 0,32 10%
Dezembro 5,16 5,29 0,09 2%

Média anual 4,16 4,25 0,06 2%

A Figura 01 apresenta a variação temporal instantânea da radiação em kW/m2 nas

quatro cidades da zona de controle (Araranguá, Laguna, Urussanga e Florianópolis). Para

análise da variabilidade temporal, os dados que apresentavam radiações inferiores a 100

kW/m2 foram desconsiderados. No diagrama boxplot, 50 % dos dados estão no retângulo.

Assim  pode-se  observar  que  na  maior  parte  do  tempo  durante  o  ano  as  variações

temporais instantâneas de radiação solar estão entre 0 % e 150 %. Em algumas horas

principalmente no verão onde a atmosfera se apresenta menos uniforme a variação pode

ser superior a 800 %. 

Figura 01 – Variação temporal instantânea percentual da radiação em KW/m2
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este  trabalho  apresentou  uma  análise  preliminar  da  variação  temporal  e

espacial  dos  dados  solarimétricos  entre  distintas  fontes  considerando  uma  zona  de

controle  no  sul  de  Santa  Catarina.  Os  dados  são  provenientes  das  estações

meteorológicas da rede INMET e do projeto SWERA. A avaliação da variabilidade entre

estações  e  a  variação  temporal  em  uma  zona  de  controle  é  essencial  para  a

previsibilidade  de  curto  e  longo  prazo  da  geração  de  energia  elétrica  de  sistemas

fotovoltaicos. 

A partir do processamento dos dados foram obtidas médias diárias mensais da

radiação solar global horizontal de quatro cidades de uma zona de controle. As médias

diárias  de  radiação  solar,  obtidas  de  diferentes  fontes  de  dados,  apresentaram

discrepâncias  que  são  esperadas  devido  aos  diferentes  instrumentos  utilizados  na

medição e da incerteza associada a própria natureza da radiação solar. 

A  variação  da  radiação  solar  entre  as  cidades  é  esperada  devido  à

variabilidade temporal atmosférica. Em épocas mais quentes a atmosfera é mais instável,

com maior precipitação e formação de nuvens, consequentemente maior a variabilidade e

em épocas com temperaturas mais amenas, menor variabilidade.
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A MATEMÁTICA COMO INSTRUMENTO PARA DETERMINAR O AMARGOR, A COR E
O CO2 INCORPORADO NA CERVEJA ARTESANAL CASEIRA
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Resumo: O estilo de uma cerveja é identificado, entre outros fatores, pelo seu amargor, sua cor, e pela
quantidade de CO2  incorporado. O amargor pode ser expresso em unidades internacionais de amargor
(IBU), a cor pode ser obtida pelo método de referência padrão (SRM), e a quantidade de CO2 incorporado
na cerveja através do volume de CO2. Essas características podem ser medidas em laboratório através de
métodos padronizados, porém, dificilmente estarão ao alcance do cervejeiro artesanal caseiro. Portanto,
mostramos como através de algumas equações relativamente simples, e de fácil implementação em uma
planilha eletrônica, é possível estimar o IBU, o SRM, e o volume de CO2 da cerveja a partir de medidas
como massa, volume, densidade, e de informações constantes nas embalagens das matérias primas, tais
como a cor dos grãos e o percentual de a-ácidos dos lúpulos. Demonstramos o uso desses cálculos em
uma receita de cerveja do estilo Premium Pale Lager Tcheca (Pilsner) e em uma receita do estilo Stout
Irlandesa.

Palavras-Chave: Artesanal, Cerveja, CO2, IBU, SRM.

1 INTRODUÇÃO

As cervejas são agrupadas em vários estilos, conforme pode-se ver no Guia de

Estilos de Cerveja da BJCP1 (BJCP, 2015). Em cada estilo, a cerveja deve ter uma certa

coloração,  amargor,  teor  alcoólico  e  quantidade  de  CO2 incorporado.  Todas  essas

características podem ser medidas em laboratório através de métodos padronizados, os

quais porém, dificilmente estarão ao alcance do cervejeiro caseiro artesanal. Portanto, a

seguir  mostramos como  através  de  alguns  cálculos  relativamente  simples,  é  possível

estimar o amargo, a cor e a quantidade de CO2 incorporado na cerveja. Esses cálculos

utilizam valores  de  massa,  volume,  densidade,  além de  informações  disponíveis  nas

embalagens ou nos catálogos de grãos e de lúpulos. Como exemplo de utilização dessas

equações, calculamos o amargor, a cor e quantidade de açúcar adicionado a cerveja no

momento do envase para que ela atinja uma determinada quantidade de carbonatação. 

2 METODOLOGIA

O amargor de uma cerveja pode ser expresso como unidades internacionais de

amargor (IBU), a sua cor pode ser indicada pelo método de referência padrão (SRM), e a

quantidade de CO2 incorporado na cerveja  pode ser determinada através do volume de

CO2. Nas  próximas  subseções  desta  seção  é  demonstrado  como estimar  através  de

1 Beer Judge Certification Program ou Programa de Certificação de Julgadores de Cerveja, em tradução livre do autor.
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equações, cada um desses parâmetros, para então na seção de resultados, apresentar a

aplicação dessas equações na estimativa dos valores de IBU, SRM e volume de CO2 de

uma cerveja clara do tipo Pilsner e de uma cerveja escura do tipo Stout Irlandesa. 

2.1 Estimativa do amargor através do IBU 

Tinseth (1999), apresenta um conjunto de equações para estimar o IBU de uma

cerveja,  a  partir  da  suposição de que a  isomerização dos  a-ácidos do lúpulo  é uma

reação de 1ª ordem.

A estimativa do IBU começa pela sua definição onde 1 IBU é igual a 1 mg de

a-ácidos por litro de cerveja. Para se determinar esse valor, utiliza-se a Eq. (1).

(1)

Onde FU é o fator de utilização do lúpulo, mL é a massa de lúpulo adicionada

na cerveja em g, AA% é o percentual de a-ácidos do lúpulo e VC é o volume de cerveja

em litros.

O fator de utilização (FU) é o produto do fator de densidade (FD) pelo fator de

tempo (FT), calculados, respectivamente, com as Eqs. (2) e (3).

(2)

(3)

Onde SG  é a densidade média durante a fervura, t é o tempo em minutos de

fervura do lúpulo, e os números 1,65,  1,25×10-4 e  4,15 foram obtidos empiricamente de

acordo com os dados de  IBU determinados em laboratório e com as características do

processo de fervura do autor. Para maior exatidão, o autor recomenda o ajuste dessas

constantes de acordo com as características do seu processo, caso tenha condição de

comparar com medições em laboratório.

Existem outras formas de se estimar o IBU. Hall (1997), comparou a estimativa

do IBU por 7 diferentes métodos para uma cerveja cujo IBU determinado analiticamente,

foi de 45,5. O método de Tinseth, cujas equações foram apresentadas nesta subseção,

forneceu  um  erro  de  4,5  %,  enquanto  que  o  método  de  Daniels  (DANIELS,  1996),
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forneceu um erro de 2,2 %. Os demais métodos apresentaram erros entre 5,8 % e 47 %.

O método de Daniels é baseado em tabelas, e portanto, não é prático de ser utilizado se

os cálculos forem feitos em uma planilha eletrônica. Por isso, o método de Tinseth é o

mais popular entre os cervejeiros artesanais.

2.2 Estimativa da cor 

Segundo  Smith  (2008),  o sistema  inicial  utilizado para  identificar a  cor  da

cerveja foi criado por J.W. Lovibond em 1883, e utilizava lâminas coloridas com números,

as  quais  eram  comparadas  a  cor  da  cerveja.  Durante  muito  tempo,  a  cerveja  foi

determinada dessa forma, porém reconhecia-se que esse método dependia da percepção

de cor de cada pessoa, que não era uniforme. Em 1950, o ASBC2 adotou o sistema de

cores do Método de Referência Padrão (SRM) que faz uso de um espectrofotômetro para

determinar  a  cor  da  cerveja.  Separadamente,  os  cervejeiros  europeus desenvolveram

outro sistema visual chamado European Brewing Convention (EBC). Essa determinação

originalmente  era feita  por  comparação visual semelhantes aquela feita  por  Lovibond.

Porém, assim como a determinação  SRM, a determinação  EBC também passou a ser

feita por espectrofotômetro, para evitar a subjetividade do observador.

Apesar  da  determinação  da  cor  da  cerveja,  seja  em  SRM ou  em  EBC,

depender do uso de espectofotômetro, é possível estimar qual cor terá a cerveja por um

cálculo  proposto  por  Dan  Morey  (LINTEN,  2009)  e  que  é  amplamente  utilizado  por

cervejeiros caseiro. Inicialmente, calcula-se a Unidade de Cor do Malte (UCM) a partir da

massa dos grãos (mGrão), do volume de mosto (VMosto), e da coloração dos grãos em graus

Lovibond  (ºL),  conforme  descrito  por  Daniels  (1995).  Na  Eq.  (4),  adicionamos  uma

constante para que a massa de grãos possa ser colocada em kg e o volume da cerveja

esteja em litros.

 (4)

As formas de converter entre as várias unidades de medida de coloração dos

grãos e da cerveja estão mostradas a seguir (SMITH, 2008).

2 American Society of Brewing Chemists ou Associação Americana dos Químicos Cervejeiros, em tradução livre do 

autor.
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(5)

°L = (SRM + 0.76) ÷ 1.3546 (6)

SRM = EBC × 0.508 (7)

EBC = SRM × 1.97 (8)

SRM = (1.3546 × °L) - 0.76 (9)

2.3 Estimativa da quantidade de CO2 incorporado

Após a cerveja ser acondicionada em um recipiente (garrafa, barril, etc.), ela é

carbonatada através das técnicas de priming ou de carbonatação forçada. 

No priming,  adiciona-se  uma pequena  quantidade  de  açúcar  fermentável  a

cerveja (já dentro da garrafa, ou imediatamente antes de ir para a garrafa), para que as

leveduras reiniciem o processo de fermentação dentro de um reservatório estanque, e

então,  o  CO2 produzido  nessa fermentação  permaneça  na  cerveja,  ao  invés  de  ser

lançado no ambiente, como ocorre na etapa de fermentação primária. A quantidade de

CO2 incorporada a cerveja  pelo priming depende da quantidade de açúcar adicionado.

Diferente  estilos  de  cerveja  têm  diferentes  quantidades de  CO2.  Essa  quantidade

geralmente é expressa em volumes de CO2; isto é, para uma cerveja com carbonatação

de 2 volumes de CO2, cada litro de cerveja contém 2 litros de CO2 nas condições padrão

de temperatura e pressão.

Para fazer o priming, defini-se a quantidade de volumes de CO2 que a cerveja

deve ter (VD) e estima-se a com a Eq. (10), a quantidade de CO2 inicialmente presente na

cerveja (VI). Obtém-se quantos volumes devem ser gerado no priming, subtraindo VI de

VD. 

 (10)

Na  Eq.

(10), o valor local da pressão atmosférica (P0,bar) deve estar em bar, e o valor da pressão

manométrica (Pbar) deve ser zero se a cerveja estiver a pressão ambiente. A temperatura

TºC deve  estar  em ºC.  Essa  equação  foi  obtida  por interpolação  de  dados  tabelados

publicados pela ASBC, conforme apresentado por Delange (2013).

69,049,1 UCMSRM 

  003342,0307,12641,0 95,23
,0

º













 CT

barbar ePPVI

ISSN 2526-4044      p. 598



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Como  são  necessários  entre 4 e  4,25  g  açúcar  para gerar  1  L  de  CO2,

multiplica-se o valor de VI por um valor entre 4 e 4,25 para se determinar a quantidade de

açúcar  utilizado no  priming. No caso da cerveja ter  carbonatação forçada,  deixa-se a

cerveja em contato com o CO2 na pressão indicada pela Eq. 11, até que o líquido fique

em equilíbrio com o gás.

(11)

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com o Guia de Estilos de Cerveja da BJCP (BJCP, 2015), a cerveja do

estilo Pilsner (Premium Pale Lager Tcheca) e a cerveja do tipo Stout Irlandesa devem ter

características conforme apresentadas na Tabela 1.

Segundo Mosher (2009), uma cerveja do tipo Lager europeia deve ter entre 2,2 e

2,7 volumes de CO2, enquanto que uma cerveja do tipo Stout deve ter entre 1,7 e 2,3

volumes de CO2.

Tabela 01 – Características de dois estilos de cerveja.

Estilo IBU SRM 
Pilsner 30-45 3,5-6
Stout Irlandesa 25-45 25-40

Fonte: Autor (2017).

Considerando a fabricação de 20 L de cerveja Pilsner com lúpulo do tipo Saaz

com 4% de  a-ácidos,  SG médio de fervura de 1,050 e tempo de fervura de 60 ou 90

minutos. Caso a fervura do lúpulo ocorra durante 60 minutos, é necessário adicionar 80 g

de  lúpulo,  enquanto  que  se  a  fervura  ocorrer  durante  90  minutos,  pode-se  reduzir  a

quantidade de lúpulo para 75 g, para em ambos os casos, obter um IBU de 35. Essa

mesma cerveja, se for produzida a partir de 80 % de malte com cor de 3 EBC, 10 % de

malte com cor 9 EBC e 10 % de malte com cor 15 EBC, todos com percentual de extrato

útil de 75 %, terá cor de 4,4 SRM. Cervejas desse estilo são fermentadas em temperatura

de cerca de 12 ºC, portanto, ao final da fermentação, ela já terá incorporado 1,05 volumes

de CO2. Caso se deseje obter uma cerveja com 2,5 volumes de CO2, será necessário

adicionar mais 1,45 volumes de CO2,  que podem ser obtidos adicionando-se 5,9 g de

sacarose por litro de cerveja.
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Para se fazer a mesma quantidade de cerveja do tipo Stout, utilizando lúpulo

do tipo East Kent Goldings com 5% de a-ácidos e SG médio de fervura de 1,037, serão

necessários 72 g de lúpulo caso o tempo de fervura seja de 90 minutos, e 77 g de lúpulo

em 60 minutos de fervura, para em ambos os casos, obter uma cerveja com 45 IBU. Se

na produção dessa cerveja, for utilizado 57 % de malte com cor de 6 EBC, 29 % de malte

com cor 3 EBC e 14 % de malte com cor 450 EBC, todos com percentual de extrato útil de

75 %, a cerveja final terá cor de 40 SRM. Cervejas desse estilo são fermentadas em

temperatura  de  cerca  de  21  ºC,  de  forma  que  ao  final  da  fermentação,  ela  terá

incorporado 0,80 volumes de CO2. Caso se deseje obter uma cerveja com 2,0 volumes de

CO2,  será  necessário  adicionar  mais  1,2  volumes  de  CO2,  que  podem  ser  obtidos

adicionando-se 4,9 g de sacarose por litro de cerveja.

Na Fig. 1 é mostrada uma paleta de coloração, a qual pode ser utilizada para

visualizar qual a cor prevista para os exemplos de cerveja descritos anteriormente.

Figura 01 – Paleta de coloração de cerveja na escala SRM. 

Fonte: Adaptado pelo autor do guia de cores BJCP3 (2017). 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mostramos como através do uso de alguns cálculos relativamente simples, é

possível estimar o valor de parâmetros indicativos de amargor, cor e quantidade de CO2

incorporado em cervejas. Os cálculos apresentados podem ser facilmente implementados

em  uma  planilha  eletrônica  para  facilitar  a  caracterização  da  cerveja  produzida  pelo

cervejeiro caseiro.

3 http://www.bjcp.org/colorguide.php
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Resumo: A  densidade  no  início  e  no  fim da fermentação,  assim como o teor  alcoólico  são
algumas das propriedades utilizadas para classificar uma cerveja quanto ao seu estilo. Apesar de
ser  possível  determinar  o  teor  alcoólico  da  cerveja  analiticamente  através  de  métodos
padronizados,  os procedimentos e materiais necessários para esse fim dificilmente estarão ao
alcance do cervejeiro artesanal caseiro. Portanto, mostramos como através de algumas equações
relativamente simples e de fácil implementação em uma planilha eletrônica, é possível estimar a
quantidade de extrato a partir do valor da densidade, e utilizar essa informação para estimar o
teor alcoólico da cerveja. Como a determinação do teor alcoólico depende da determinação do
extrato ou da densidade da cerveja antes e após a etapa de fermentação, e a densidade depende
da temperatura na qual é medida, apresentamos os cálculos necessários para corrigir o efeito da
temperatura sobre a densidade. 

Palavras-Chave: Artesanal, Cerveja, Densidade, Teor Alcoólico.

1 INTRODUÇÃO

O  teor  alcoólico  e  as  densidades  no  início  e  no  fim  da  fermentação  são

algumas das características consideradas para classificar o estilo de uma cerveja (BJCP,

2015).  Essas características  podem ser  obtidas  por  métodos analíticos  padronizados;

porém, com exceção da medida de densidade, os demais métodos dificilmente estarão ao

alcance do cervejeiro caseiro. Portanto, esse artigo apresenta como através de alguns

cálculos relativamente simples, baseados nas medições de temperatura e de densidade

ou de extrato, é possível estimar o teor alcoólico de uma cerveja.

2 METODOLOGIA

2.1 Relação entre extrato e densidade 

O valor  da  densidade  pode  ser  obtido  diretamente  com  o  uso  de  um

densímetro,  porém caso  o  extrato  original tenha  sido  obtido com um refratômetro,  é

possível converter o percentual de extrato em densidade através das seguintes equações:

SG-1 = 1,308×10-5+3,868×10-3×E%+1,275×10–5×E%2+6,300×10–8×E%3 (1)
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 (2)

A  Eq.  (1) foi  obtida  a  partir  da  relação  entre  o extrato  e  a  densidade  de

soluções de sacarose a 20 ºC, que estão disponíveis nas tabelas da ASBC1, conforme

Cutaia et al. (2009). A Eq. (2) é uma forma da Eq. (1), onde os termos de 2ª e 3ª ordem

foram desprezados. 

Obtém-se o extrato a partir da densidade invertendo-se a Eq. (2) ou através de

um polinômio de 2º ou de ordem mais elevada, conforme segue (CUTAIA et al. 2009).

 (3)

E% = –463,37+ 668,72×SG – 205,35×SG2 (4)

E% = 256,9×(SG-1) + 67,126×(SG-1)2 – 14.482×(SG-1)3+5,1758×105×(SG-1)4 (5)

–1,0746×10-7×(SG-1)5+1,3011×10-8×(SG-1)6–8,5079×10-8×(SG-1)7+2,3231×10-9×(SG-1)8

2.2 Determinação do teor alcoólico a partir do extrato ou da densidade

Considerando-se que a diferença de densidade do mosto entre o início e o fim

da fermentação se deve a saída de CO2, que o volume do mosto  é aproximadamente

constante e que para cada 1 g de CO2 formado, houve a formação de 1,047 g de etanol,

tem-se que o percentual em massa de etanol (ABW%) na cerveja é dado pela Eq. (6).

(6)

Onde  SGi e  SGf são,  respectivamente, a  densidade  antes  e  após  a

fermentação.

Na equação de  Gay-Lussac, 1 mol de glicose produz 2 moles de etanol,  e a

razão de conversão (RC) dessa equação indica que são necessários 1,96 g de glicose

para produzir 1 g de álcool. Porém, Lavarack (2003) menciona que vários outros produtos

são formados na conversão da glicose em etanol, e  que o máximo rendimento dessa

reação é cerca de 94,6 %. Sendo que valores usuais estão entre 88 e 94 %. Portanto,

considerando essa faixa de valores de rendimento, são necessários entre 2,23 g e 2,07 g

de extrato (glicose) para cada  1  g de álcool formado.  Bailling (1865) apud Cutaia et al.

(2009) informa que são necessários 2,067 g de extrato para formar 1 g de álcool. Todavia,

1 American Society of Brewing Chemists ou Associação Americana dos Químicos Cervejeiros, em tradução livre do autor.
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Cutaia et al.  (2009) estimou a partir de uma amostra de 532 cervejas e uma equação

semelhante a equação de Bailling, que são necessários 2,052 g de extrato para gerar 1 g

de álcool. Logo a massa de extrato (ME) para produzir uma unidade mássica de álcool

por 100 g de cerveja pode ser obtida da seguinte forma:

 (7)

E a massa de mosto (MM) necessário para produzir 100 g de cerveja é

 (8)

A razão entre as Eqs. (7) e (8) é a razão entre a massa de extrato no mosto e a

massa de mosto, ou o extrato original do mosto (EO) que se multiplicado por 100 %,

indica o percentual de extrato no mosto (EO%) ou o seu grau Plato (ºP) ou grau Brix (ºBx).

(9)

Reescrevendo a Eq. (9), para deixar o teor alcoólico explicito, temos:

(10)

Os extratos real (ER%), original (EO%) e aparente (EA%) estão relacionados

pelas Eqs (11) e (12), conforme Pawloski (1932) apud Cutaia et al. (2009).

(11)

(12)

Introduzindo as Eqs.  (3),  (11)  e  (12) na Eq.  (10),  considerando RC igual  a

2,067, conforme Bailling, 1865 apud Cutaia et al (2009), e assumindo um extrato original

(EO%)  igual  a 12,5  ºP na Eq.(12),  obtém-se a  Eq.  (13),  conforme proposta  por  Hall

(1995).

 (13)

Para se eliminar a arbitrariedade de um valor de 12,5 ºP no cálculo de q, pode-

se introduzir as Eqs. (11) e (12) na Eq. (10), para obter a Eq. (14).
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(14)

Para utilizar a Eq. (14), primeiramente calcula-se o EO% e o EA% através da

Eq.  (3),  (4) ou  (5),  utilizando-se  valores  de  razão  de  conversão  entre  2,05  e  2,07.

Alternativamente, Cutaia et al. (2009) sugerem a utilização da seguinte equação empírica:

(15)

Uma forma simplificada da Eq. (15) é proposta a seguir:

(16)

O teor alcoólico em base volumétrica (ABV%) é obtido com a Eq. (17), onde a

densidade do etanol a 20 ºC é 0,791. O valor de 0,794 é utilizado caso a densidade da

cerveja tenha sido obtida considerando a massa específica da água a 60 ºF.

 (17)

2.3 Correção da influência da temperatura na densidade 

Quando a densidade é medida em temperaturas diferentes de 20 ºC, deve-se

corrigir  o valor medido. Para fazer  essa correção, considera-se uma situação antes  e

outra  após  a fermentação.  Assume-se  que  antes  da  fermentação,  as  variações  de

densidade  em função  da  temperatura  para  o  mosto  e  para  uma mistura  de  água  e

sacarose são  semelhantes, sendo  que  após  a  fermentação,  essas  variações  de

densidade para a cerveja e para uma mistura de água e álcool são semelhantes.

Na primeira situação, pode-se derivar em relação à temperatura, uma equação

para a massa específica de uma solução de sacarose, conforme apresentada por Darros-

Barbosa et  al. (2003),  e  se  obter  para  mostos  com  EO% entre  5  ºP e  15  ºP, dois

coeficientes dependentes da concentração. Na sequência, divide-se o valor médio desses

coeficientes  pela  massa  específica  da  água  a  20  ºC,  e  após  alguma  manipulação

algébrica chega-se na Eq. (18).

(18)
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Análise  semelhante  pode  ser  feita  para  a  segunda  situação,  quando  as

propriedades da cerveja são aproximadas àquelas de uma mistura de água e álcool.

Utilizando-se uma equação e tabelas que relacionam a massa específica da mistura, o

teor alcoólico e a temperatura, conforme apresentado na literatura (OIML, 1973), pode-se

derivar essa equação em função da temperatura, para diferentes concentrações de álcool

e temperatura, e obter um valor médio dos coeficientes encontrados, para que divididos

pela massa específica da água a 20 ºC resulte na Eq.  19. Pode-se também, calcular a

diferença  entre  as  densidades  tabeladas  para  diferentes  concentrações  de  álcool  e

temperatura, e para obter um valor médio dos coeficientes encontrados, os quais divididos

pela massa específica da água a 20 ºC resulta na Eq. 20.

(19)

SG@20ºC = SG@T+(T+1)×2×10-4 (20)

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O máximo erro percentual no valor de SG-1 obtido com a Eq.  (1) em relação ao

valor tabelado é de 0,16%, para uma faixa de extrato entre 1 ºP e 15 ºP, sendo que para a

Eq. (2), o máximo erro é de 2,6% nessa mesma faixa. Porém entre 7 ºP e 12 ºP, o erro

com o uso da Eq. (2) é cerca de 1%. Os erros obtidos em se utilizar as Eqs. (3), (4) ou (5),

em relação aos valores tabelados são mostrados na Fig. 1. 

Figura 01 – Erro ao se utilizar uma equação em vez de valor experimenta, para relacionar o extrato e densidade.

Fonte: Autor (2017).

  356
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Entre 1 ºP e 15 ºP, o máximo erro das Eqs. (4) e (5) em comparação com

valores tabelados, é respectivamente, 0,13% e 0,32% em 1 ºP, e entre 7 ºP e 15 ºP, o

erro é, respectivamente, menor que 0,05% e 0,01 %.

Na sequência, comparamos a determinação do teor alcoólico com as Eqs. (6),

(13), (14), (15) e (16), considerando RC de 2,067 na Eq.(14). A densidade original variou

entre 1,032 e 1,061 e a densidade final variou entre 1,008 e 1,016. Os extratos originais

ficaram entre 8 ºP e 14 ºP e os extratos aparentes (finais) ficaram entre 2 ºP e 4 ºP, e

foram calculados com as Eqs. (3), (4) e (5), quando utilizados na Eq. (14) para se verificar

a influência da equação do extrato na determinação do teor alcoólico. Os extratos nas

Eqs. (15) e (16) foram calculados apenas a partir da Eq. (5), e os valores do teor alcoólico

obtido pela Eq. (15) foram considerados a referência, pois essa equação foi obtida a partir

da  análise  da relação entre  extrato  original,  extrato  aparente  e teor  alcoólico  de 532

amostras de cerveja com teor alcoólico em base mássica variando entre 3 e 7 %. Na Fig.

2  são  mostrados os erros percentuais relativos para a determinação do teor alcoólico

utilizando as Eqs. (6), (13), (14), (16), ao invés da Eq. (15). A Fig. 3 mostra a relação entre

o  teor  alcoólico  calculado  pela  Eq.  (15) e  teor  alcoólico  medido  experimentalmente,

conforme descrito por Cutaia et al. (2009).

Figura 02  –  Erro na determinação do teor alcoólico em

relação ao valor calculado com a Eq. (15).

Fonte: Autor (2017).

Figura 03  –  Relação entre teor alcoólico calculado com

a Eq. (15) e o valor medido.

Fonte:  Adaptado de Cutaia et al.(2009).

Analisando se os resultados apresentados na Fig.3, percebe-se que a Eq. (15)

subestima um pouco o teor alcoólico, na faixa de 3 a 5 %, enquanto que a análise da Fig.

2 indica que as Eqs.  (6) e  (14) em conjunto com a Eq.  (5) ou  (4) superestimam o teor

alcoólico nesta mesma faixa, em comparação com a Eq. 15, e portanto, provavelmente

apresentam um valor próximo ao teor alcoólico verdadeiro. A Eq. 14 em conjunto com a

Eq. 3 ou a Eq. 13 superestimam o valor do teor alcoólico em toda a faixa entre 3,5 e 6,5.

É importante ressaltar que o erro obtido com as Eqs. 6, 13 e 14 em relação a Eq. 15 é

ISSN 2526-4044      p. 607



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

menor que 3,5% para teores alcoólico entre 3 % e 7 %. Portanto, quando o teor alcoólico

é  apresentado  com  uma  casa  decimal,  essas equações  fornecerão resultados

semelhantes, com diferenças de no máximo, 0,1%. Todavia, caso os cálculos sejam feitos

em uma planilha eletrônica, e se deseje obter a máxima exatidão, a Eq. 14, juntamente da

Eq. 4 ou da Eq. 5 são as mais indicadas.

Quanto ao erro no valor do extrato  calculado a partir da densidade corrigida pela

Eq. 18 e a partir da densidade verdadeira a 20 ºC, ele é em média, 0,03 ºP para extratos

entre 5 ºP e 15 ºP e temperaturas entre 10 e 30 ºC. No caso de uma temperatura de 90ºC,

o erro médio no cálculo do extrato é de apenas 0,06 ºP, o que demonstra que essa

equação é útil para corrigir a densidade quando medida na temperatura de mosturação ou

de fervura. Nas condições  comparadas  (temperaturas  entre  10  e  30  ºC  e  percentual

alcoólico em base mássica entre 0 e 7 %), o erro médio na determinação do extrato é de

0,03 ºP, caso a correção da temperatura  seja feita com a Eq.  19 e de 0,05 ºP, caso a

correção seja feita pela Eq. 20. Portanto, a utilização das Eqs. 18 e 19 ou 20 para corrigir

o valor da densidade, resultará em erros menores que 0,03 % no teor alcoólico em base

mássica, mesmo que as densidades sejam medidas em temperaturas muito distantes de

20 ºC. Além disso, medições de densidade com diferenças de temperatura menor que 10

ºC, em relação a 20 ºC, não causam alterações significativas no cálculo do teor alcoólico,

visto que esse cálculo, já traz uma incerteza de, pelo menos, uma casa decimal.
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Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar as vantagens das concessões rodoviárias realizadas no
Brasil. Para isso, a metodologia empregada nesta pesquisa foi a de consulta a documentos norteadores, na
qual  se  realizou  um levantamento  dos  principais  tópicos  deste  tema.  Desta  forma,  foi  realizada  uma
pesquisa bibliográfica no intuito de compreender os conceitos das concessões, os motivos pelos quais elas
ocorrem e suas vantagens para o usuário final. Buscou-se, também, caracterizar e entender cada uma das
etapas e fases deste processo. Concluiu-se, ao final deste estudo, sobre a importância das concessões
rodoviárias  no  Brasil  e  da  necessidade  de  suas  realizações,  principalmente  dentro  do  atual  cenário
econômico enfrentado pelo país. Verificou-se que as concessões visam à ampliação e à manutenção do
sistema viário, de forma a garantir a qualidade das rodovias concedidas e a eficiência no serviço prestado
ao  usuário  final.  Além  disso,  ficou  evidenciado  que  as  concessões  fazem  parte  de  um processo  de
descentralização das atividades do governo, o qual delega a prestação de serviço de trechos rodoviários à
iniciativa privada, por um prazo determinado, possibilitando ao Estado que destine os recursos que seriam
daquelas rodovias para outras áreas socialmente importantes de sua competência.

Palavras-Chave: Concessões, rodoviárias, concessionárias, pedágios.

1 INTRODUÇÃO

Em 1944, foi aprovado o Decreto 15.093 - Plano Rodoviário Nacional (PRN),

que estabeleceu os  princípios gerais  da política administrativa  rodoviária,  relativos  ao

financiamento, execução e fiscalização das construções e conservação das rodovias no

país.  Este plano garantia os investimentos necessários aos projetos de construções e

conservações das rodovias, visando o desenvolvimento do país.

No entanto, segundo Pinto (2013), em meados da década de 70, o crescimento

da economia brasileira diminuiu, com o fim do “milagre econômico” e a primeira grande

crise do petróleo, acelerando as taxas de inflação e o aumento internacional dos juros.

Com isso, grande parte dos investimentos do PRN deixou de ser aplicado em rodovias, o

que deu início à deterioração das malhas rodoviárias. O fim do Fundo Rodoviário Nacional

se deu em 1988, não havendo outra fonte de recurso disponível  (DNIT, 2001).  Como

solução à falta de Recursos Federais para a recuperação e expansão da malha rodoviária

nacional foi criado, em 1993, o Programa de Concessão de Rodovias. 

Essas concessões é que serão analisadas no intuito de se  compreender os

conceitos e os processos envolvidos na sua realização, além de verificar se há algum tipo

de vantagem para o usuário final.
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2 CONCESSÕES RODOVIÁRIAS

Conforme a Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, o Programa de Concessão

Rodoviária consiste na transferência de um serviço ou bem público à iniciativa privada por

um  prazo  determinado.  Neste  período,  as  concessionárias  ficam  responsáveis  pela

realização de obras, manutenção do pavimento e prestação de serviços ao usuário, como

socorro médico e mecânico. 

Para  isso,  as  concessionárias  cobram  pedágios  aos  veículos  que  passam

naquela rodovia, além de cobrar taxas para alocação das placas indicativas na faixa da

rodovia, taxas para o uso do subsolo para passagem de dutos e aluguéis de espaços para

propagandas nos veículos de socorro, nas cancelas do pedágio e em painéis luminosos. 

Esta  concessão  é  realizada  por  meio  de  licitação,  podendo  o  contrato  ser

estendido ou não ao final do prazo estipulado, que geralmente é de 20 a 30 anos. Caso

não seja estendido o prazo, o governo volta a ser o responsável pelo bem ou serviço,

sendo beneficiado com todas as melhorias executadas na rodovia. Portanto, as rodovias

não são privatizadas, pois não são vendidas, mas sim outorgadas (ANTT, 2017).

3 CRITÉRIOS PARA REALIZAÇÃO DAS CONCESSÕES RODOVIÁRIAS

Para  a  realização  das  concessões  rodoviárias  são  realizados  estudos,  no

intuito de definir os detalhes do contrato de concessão. Esses estudos visam à ampliação

e  à  manutenção  do  sistema  viário  de  forma  a  garantir  a  qualidade  das  rodovias

concedidas e a eficiência no serviço prestado ao usuário final. De acordo com a Agência

Nacional de Transporte Terrestres (ANTT), num processo de concessão são analisados

os aspectos abaixo descritos.

3.1 Estudo de Aspectos Gerais da Rodovia

Neste  primeiro  estudo,  faz-se  o  levantamento  das  características  físicas,

funcionais e estruturais da rodovia, sendo verificada sua extensão, classificação técnica e

funcional, tipo de pavimento, se a pista é simples ou dupla, se há ou não acostamentos,

barreira central separadora, cruzamento de nível, etc. Ainda são levantados os principais

problemas encontrados na infraestrutura, como deterioração do pavimento, degradação

da  sinalização,  funcionamento  das  drenagens,  problemas  nas  proteções  da  via  e

verificado o estado de conservação das obras de arte (pontes e viadutos) (ANTT, 2008).
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3.2 Estudo de Tráfego

Após a análise das características iniciais da rodovia, são realizados estudos

para a verificação do volume médio diário de tráfego na rodovia em questão. Para isso,

são realizadas a contagem volumétrica e a pesquisa de origem e destino, que verificam a

quantidade de veículos que trafegam por dia naquela via. Esses dados são analisados e

levados em consideração para a projeção do tráfego, que é feito com a contagem original

da via, somado ao tráfego desviado (atraído) e ao tráfego gerado, acrescido de um fator

de expansão no  número de anos  considerado  para  a  concessão  da  rodovia.  Com o

volume médio diário (VDM) calculado, é determinado o número de pedágios necessário

para a rodovia e determinados os pontos de localização mais adequados (DNIT, 2014).

Ainda,  são  realizadas  pesquisas  de  opinião,  nas  quais  a  população  tem a

oportunidade  de  expor  sua  opinião  em relação  à  concessão,  através  de  consultas  e

audiências públicas realizadas pelo Governo (ANTT, 2008).

 

3.3 Estudo Técnico de Engenharia

Após o estudo do cenário  atual  da  rodovia  e  sua projeção,  são realizados

estudos para a identificação das melhorias necessárias para que se tenha uma rodovia

eficiente, no que diz respeito a conforto e segurança para o usuário.

Neste estudo, são averiguadas quais obras de arte precisam ser revitalizadas e

em quais pontos precisam ser implantadas; quais raios de curvas precisam ser alterados

para que se adequem às novas classes; quais trechos precisam ser adequados para que

possam receber  veículos  de carga com dimensões e pesos atuais;  quais pavimentos

devem ser asfaltados e quais devem ser recapeados; quais locais que têm necessidade

de instalação de sinalização, de proteções de via,  canteiros centrais,  enfim, verificada

toda melhoria necessária para que a rodovia esteja em condições adequadas para uso

(ANTT, 2008).

Além dessas melhorias, o estudo técnico de engenharia também realiza uma

avaliação  ambiental  em  todo  o  trecho  da  rodovia.  Nas  construções  de  estradas  há

elevada movimentação de terra e terraplanagem que precisam estar de acordo com as

normas. Além disso,  é  preciso verificar se algum trecho da rodovia adentre áreas de

preservação permanente, verificando licenças ambientais junto aos órgãos reguladores,

no intuito de diminuir ao máximo os impactos ambientais.
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Com base nos estudos de Aspectos Gerais da Rodovia, de Tráfego e Técnico

de Engenharia,  são estipulados a taxa de retorno de projeto (TIR),  a tarifa básica do

pedágio e o prazo de concessão da rodovia, que constarão no contrato de concessão

(ANTT, 2008).

3.4 Deveres das Concessionárias

O contrato  de  concessão  deve  definir  deveres  da  concessionária  frente  ao

usuário.  Desta forma,  são estabelecidos equipamentos mínimos a serem empregados

durante o período de concessão, além do sistema de operação e parâmetro de serviços

adequados para aquela rodovia. 

Para  que  estejam  de  acordo  com  as  especificações,  as  concessionárias

precisam contar com uma equipe de pronto emprego que esteja preparada para qualquer

situação  de  emergência,  além  de  equipamentos  em  condições  adequadas  de  uso

imediato, como guinchos, ambulâncias, painéis luminosos, etc (ANTT, 2008).

A atuação das concessionárias é regulamentada e fiscalizada pela Agência

Nacional  de Transportes Terrestres, aplicando penalidades para a concessionária que

descumprir as cláusulas e condições estipuladas em contrato.

3.5 Edital de Concessão e Licitação

Com  todos  os  estudos  realizados  e  o  contrato  de  concessão  redigido,  é

encaminhada, então, a modelagem da concessão ao Tribunal de Contas da União, para

que este faça ajustes no texto, caso necessário, e aprove o documento. 

Após aprovação, é publicado o edital de concessão e realizada a licitação às

concessionárias. A licitação é realizada na modalidade de ampla concorrência, à pessoa

jurídica ou consórcio de empresas, conforme a Lei nº 8.987, de 1995.

A  concessionária  vencedora  assumirá  o  risco  econômico-financeiro  do

investimento, pois o lucro não é certo, dependerá do fluxo de tarifas pagas pelos usuários

ao longo de um período de tempo.

Durante o período de concessão, podem acontecer problemas financeiros que

inviabilizam a continuação da prestação do serviço pela concessionária. Nesses casos, o

governo assume a administração da rodovia ou subsidia a concessão para que não haja

prejuízos ao usuário, conforme a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

ISSN 2526-4044      p. 613

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.987-1995?OpenDocument


6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

4 A IMPORTÂNCIA DAS CONCESSÕES RODOVIÁRIAS

Apesar da situação econômica do país, as concessionárias de rodovias mantêm

um bom ritmo de obras e de melhorias para o usuário. De acordo com a Associação

Brasileira de Concessionárias de Rodovias – ABCR, que possui  nove concessionárias

associadas, milhares de quilômetros de melhorias e preservação foram realizadas nos

últimos anos.  Em 2016,  foram realizadas a  ampliação das pistas  das seis  praças de

pedágio pela concessionária AB Concessões, que atua nas rodovias de Minas Gerais e

São Paulo, além da recuperação de 17 hectares de área de preservação permanente do

Rio  São  Francisco.  A  concessionária  Arteris,  que  liga  região  sul  e  sudeste  do  país,

entregou a duplicação de oito trechos que fazem parte dos 322 km da BR-101 RJ/Norte

entre Niterói (RJ). Avançou nas obras de duplicação na Serra do Cafezal e realizou 4

túneis e 24 viadutos. Cerca de 1.500 pessoas trabalham no projeto, com perspectiva de

conclusão em 2017. Em 2016, a concessionária investiu cerca de R$ 435,5 milhões em

obras  de  infraestrutura.  Além  disso,  teve  importantes  avanços  no  Programa  de

Monitoramento do Atropelamento de Fauna (PMAF). A concessionária Autopista Litoral

Sul investiu cerca de R$ 507 milhões em 2016, destinado principalmente à construção do

Contorno Viário de Florianópolis, numa nova rodovia que terá cerca de 50 km, prevista

para  2017. A  concessionária  Autopista  Planalto  Sul  estima  recuperar  105  Áreas  de

Preservação Permanente ao longo da rodovia. A concessionária CCR ViaOeste investiu

em tecnologia. Cerca de R$ 140 milhões em obras e serviços de segurança, engenharia e

monitoramento,  somente em 2016.  A CCR NovaDutra,  que liga as capitais paulista  e

fluminense,  injetou  mais  de  R$  108 milhões em 2016  na  modernização  de  pontes  e

viadutos e no aumento da fluidez do tráfego. As Ecopistas se destacou pela reciclagem de

base de pavimento a frio com espuma de asfalto, método que propicia menor impacto

ambiental  e  maior  eficiência  operacional.  A  Ecovia  se  destaca pelos  projetos  sociais.

Realiza o projeto Saúde do Caminhoneiro, que promove check up médico, corte de cabelo

e palestras educativas. Ainda, possui um sistema inteligente de monitoramento, para uso

exclusivo da equipe de policiais que fica na Ecovias 24 horas. O sistema é composto por

16  câmeras  de  alta  resolução,  sensor  infravermelho  para  visão  noturna  e  detecção

automática de incidentes (ABCR, 2016).

Diversas  outras  concessionárias  realizam os  mesmos serviços,  dentro  de  suas

competências.  Para  a  realização  destes  serviços,  além  das  taxas  cobradas  pela

concessionária  descritas  no  item 2  deste  artigo,  é  cobrada  a  tarifa  de  pedágio.  Nos

contratos de concessão anteriores a 2012, estavam estipulados o valor inicial do pedágio
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e os reajustes até o final  do contrato com uma fórmula paramétrica pela qual  seriam

consideradas as correções de índices relacionados à terraplanagem, à pavimentação, às

obras-de-arte especiais e a serviços de consultoria.

O mecanismo de reajuste contratual, que se baseava na fórmula paramétrica foi

substituído, a partir de 2012, por uma fórmula de reajuste baseada na variação do Índice

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA (ANTT,2012).

Como exemplo, será analisada a evolução do pedágio de um automóvel de passeio

de 2 eixos e com rodagem simples da concessionária Autopista Litoral  Sul,  conforme

tabela 01.

ANO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
VALOR R$ 1,10 R$ 1,20 R$ 1,40 R$ 1,50 R$ 1,70 R$ 1,80 R$ 1,90 R$ 2,30 R$ 2,60

                                         Fonte: http://www.autopistalitoralsul.com.br/?link=noticias

De acordo com o Contrato de Concessão, assinado entre a Autopista Litoral Sul e a

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), no dia 14 de fevereiro de 2008, está

previsto um reajuste anual da tarifa, sempre na data de início da cobrança, ou seja, 22 de

fevereiro. A concessionária venceu a licitação mediante a tarifa básica de pedágio (TBT)

inicial de R$ 1,028, referenciada ao mês de julho de 2007, para cada praça de pedágio

implantada. O primeiro reajuste coincidiu com o início da cobrança de pedágio, no dia 22

de fevereiro de 2009, implicando em um aumento de 8,89% sobre a TBT, autorizado pela

ANTT, conforme Nota Técnica nº 104/GEROR/SUINF/2012.

Observa-se  que  nos  primeiros  cinco  anos  (2008-2012),  onde  atuava  a  forma

paramétrica de reajuste de preços, houve um acréscimo de aproximadamente R$ 0,47

(45,6%). Nos cinco anos seguintes, com o reajuste baseado no índice IPCA, houve um

acréscimo de R$ 1,10 (73,3%). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através  dos  dados  obtidos  na  pesquisa  bibliográfica,  ficou  evidenciada  a

necessidade  e  a  importância  das  concessões  rodoviárias  para  o  desenvolvimento  da

economia do país. As concessionárias proporcionam aos usuários importantes melhorias

na infraestrutura da rodovia, trazendo-lhes conforto e segurança, além de atuarem em

campanhas  de  conscientização  no  trânsito,  na  preservação  do  meio  ambiente,  no

monitoramento  do  atropelamento  da  fauna,  na  recuperação  florestal,  no  apoio  e

solidariedade aos motoristas, na implantação de alta tecnologia, visando o atendimento

Tabela 01: Valor do Pedágio para automóveis das Praças de Pedágio da Autopista Litoral Sul.
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rápido ao usuário e cumprindo sua responsabilidade social dentro de sua competência.

As concessões visam à ampliação e à manutenção do sistema viário de forma

a garantir  a qualidade das rodovias concedidas e a eficiência no serviço prestado ao

usuário final. Embora haja um custo para o usuário por este serviço através de cobrança

de pedágio, as concessões possibilitam ao Estado que destine os recursos que seriam

daquelas rodovias para outras áreas socialmente importantes de sua competência ou

mesmo praticando a economicidade em momentos de crise. 
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Resumo: Os óleos isolantes de transformadores elétricos geralmente são descartados pelas empresas
distribuidoras  de  energia  elétrica,  sob  a  condição  de  resíduo  perigoso  e  o  processo  de  valorização
energética surge como benefício ambiental e econômico, evitando custos com descontaminação e descarte
final  adequado.  Com isso,  o presente artigo apresenta uma análise da valorização energética do óleo
mineral isolante de transformadores de energia para o estado de Santa Catarina. Para tal, foram descritos
os tipos de óleos utilizados e suas origens, bem como as características físico-químicas e as especificações
exigidas para a utilização do óleo mineral isolante no território Brasileiro segundo a Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Também se realizou o levantamento de dados do setor no
estado de Santa Catarina em relação ao número de transformadores e o tipo de óleo isolante utilizado, para
a  análise  da  viabilidade  técnica  contemplou-se  a  obtenção  do  óleo,  a  logística  de  transporte  e
armazenamento,  os  possíveis  pré-tratamentos,  a  queima  e  a  emissão  e  mitigação  de  poluentes.  A
expectativa foi aliar sustentabilidade do recurso e benefícios econômicos, de forma a atrair indústrias do
estado que possam considerá-lo como um combustível complementar aos seus processos. 
 
Palavras-Chave: Óleo mineral isolante. Valorização energética. Transformadores elétricos. 

1 INTRODUÇÃO

Para o fornecimento adequado do serviço de energia para a população,  as

empresas distribuidoras de energia elétrica devem manter o correto funcionamento das

suas estruturas e seus componentes, garantindo sua confiabilidade, e os transformadores

de potência são componentes chaves da rede elétrica. Nesse contexto, as distribuidoras

geram uma quantidade considerável de resíduos, alguns destes possuem processos de

reciclagem desenvolvida, como os fios e as sucatas. Porém, existem resíduos que em

detrimento  da sua  composição  complexa e/ou  por  serem catalogados como resíduos

perigosos  são  difíceis  de  serem  descomissionados  e  dispostos,  como  os  óleos  de

transformadores (KUMAR; HOLUSKO; ESPINOSA, 2017, p. 32-33; MANCINI et al., 2009,

p. 1-5).

Trabalhos  como o  de  Souza  et  al. (2011,  p.  8)  expõem que  a  valorização

desses  resíduos  complexos  pode  produzir  receitas  que  contribuem  para  cobrir,  pelo

menos em parte, os custos com a descontaminação e a destinação final controlada. A

valorização também pode contribuir na diminuição de riscos de impacto ambiental, já que

normalmente os óleos isolantes residuais ficam armazenados nas próprias subestações

onde há risco de estes vazarem no solo ou em corpos d'água próximos, e até provocar ou

propagar incêndios.
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No estado de Santa Catarina, os óleos de transformadores mais empregados

são os de origem mineral naftênicos, representado 89,97% do total de óleos isolantes

utilizados na região (PREIS, 2013, p. 17).

Partindo desses pressupostos, o objetivo do presente trabalho é apresentar

uma  análise  de  valorização  energética  do  óleo  isolante  residual  de  transformadores

elétricos para o estado de Santa Catarina. Neste sentido, são descritas e analisadas as

características físico-químicas dos óleos isolantes minerais, os processos de valorização

energética dos óleos isolantes existentes. Além disto, são discutidos aspectos sobre a

viabilidade técnica da valorização energética do óleo mineral isolante para o estado de

Santa Catarina.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Óleos isolantes de transformadores

Os óleos isolantes são um dos principais constituintes dos transformadores,

sendo de fundamental  importância para o bom funcionamento desses aparelhos, pois

estes  envolvem  ao  núcleo  do  transformador,  criando  um  sistema  de  isolamento

termoelétrico, essencial para a proteção dos componentes do equipamento (PERKASA et

al., 2012, p. 1; PREIS, 2013, p. 6).

Esses  óleos  podem ser  produzidos  a  partir  de  derivados do petróleo  (óleo

mineral  isolante)  ou  a  partir  de  vegetais  (óleo  vegetal  isolante),  sendo  os  primeiros

amplamente mais utilizados,  em detrimento da sua imaturidade tecnológica e falta de

conhecimento completo das suas propriedades e componentes (OOMMEN, 2002 p. 6;

PREIS, 2013, p 12).

2.2 Caracterização físico-química dos óleos isolantes minerais

O óleo mineral isolante (ou OMI) é obtido pela destilação do petróleo natural,

na fração de 300 a 400°C. Este óleo é uma mistura de compostos na qual a maioria das

moléculas é constituída por carbono e hidrogênio, denominados de hidrocarbonetos. Sua

origem pode ser parafínica ou naftênica (BEZERRA, 2009, p. 21). 

Os hidrocarbonetos parafínicos, que são hidrocarbonetos saturados de cadeia

aberta  linear  ou  ramificada,  como  mostrada  na  Figura  01  (a).   Por  sua  vez,  os
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hidrocarbonetos  naftênicos,  que  são  hidrocarbonetos  saturados  de  cadeia  fechada

contendo um ou mais anéis, estão apresentados na Figura 01 (b).

Figura 01 - Cadeia química dos óleos isolantes minerais: (a) Hidrocarboneto parafínico e (b) hidrocarboneto naftênico.

Fonte: Bezerra (2009 p. 22-23).

        

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (2008, p. 1)

estabelece  as  características  que  o  OMI  deve  ter  para  sua  utilização  no  território

Brasileiro. Nessa resolução o OMI é classificado em dois tipos: naftênico e parafínico.

Esta diferenciação é feita por meio da massa específica a 20 ºC e do ponto de fluidez,

como apresentado na Tabela 01.

Tabela 01 - Especificações dos óleos minerais isolantes naftênico e parafínico.

           

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (2008, p 2-3).

Como observado na Tabela 01, a principal diferença entre os dois tipos de OMI

é o ponto de fluidez, que é mais alto no óleo parafínico, sendo que este não pode ser

utilizado em países que sofrem com invernos mais rigorosos (PREIS, 2013, p. 17).

2.3 Processo da valorização energética dos óleos isolantes
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Os óleos minerais têm suas condições de uso regularmente avaliadas pelas

empresas do setor elétrico, e a medida em que apresentam desgaste são enviados para

um processo  de  rerrefino,  para  virem a  ser  novamente  utilizados  nos  equipamentos.

Entretanto, após algumas etapas desse processo, a reutilização é comprometida e o óleo

precisa ser descartado (SOUZA, et al., 2011, p. 8).

É possível reaproveitar o óleo através da queima direta, a qual se mostra uma

opção atrativa quando se consegue atender os requisitos de emissões de poluentes. A

legislação ambiental  vem se tornando cada vez mais rígida em diversos países e os

custos envolvidos para se atingir os limites especificados são significativos na avaliação

da viabilidade de um projeto (CERQUEIRA, 2004, p. 42; SOUZA, et al., 2011, p. 8).

A substituição parcial de um óleo combustível pode ser vantajosa, e a mistura

com óleo combustível tem as seguintes vantagens: alto poder calorífico (~10000 Kcal/Kg),

baixo ponto de fluidez (<0°C), baixo teor de enxofre (<1%) e facilidade de assimilação,

uma vez que o volume de óleo usado disponível para uso como combustível é muito baixo

(<1%). Este fator permite a redução do custo de transporte dos óleos usados recolhidos e

consequentemente da redução de riscos ambientais aliados (CERQUEIRA, 2004, p. 42).

O  óleo  pode  ser  utilizado  como combustível  alternativo  para  a  queima em

caldeiras  adaptadas  ou  em  fornos  de  cimento,  em  substituição  aos  combustíveis

convencionais. Uma outra opção é a mistura do óleo isolante com um óleo combustível e

queimado  em  usinas  de  geração  de  energia.  Recentemente,  alguns  pesquisadores

também  avaliaram  os  imensos  atributos  da  utilização  de  óleos  residuais  de

transformadores como fonte de combustível em motores a diesel (SOUZA, et al., 2011, p.

8; YADAV; SARAVANAN, 2015, p. 386).

2.4 Óleos isolantes de transformadores em Santa Catarina

Segundo  dados  obtidos  junto  à  CELESC,  a  empresa  possui  338

transformadores  em  subestações  no  estado  de  Santa  Catarina.  Na  Tabela  02  são

apresentados os dados quantitativos em relação aos diferentes  tipos de óleo isolante

utilizados (PREIS, 2013, p. 17).
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Tabela 02 - Dados quantitativos dos óleos isolantes utilizados no estado de Santa Catarina.

Fonte: Preis (2003, p. 17).

3 METODOLOGIA

Visando  alcançar  os  objetivos  propostos  neste  trabalho,  inicialmente,  foi

realizada uma revisão teórica sobre a temática estudada através de pesquisa bibliográfica

consultando diferentes  bases de dados como:  ScienceDirect,  Google  Scholar  e  IEEE

Xplore. Em geral, as três bases incluem livros, revistas científicas e outros trabalhos de

pesquisa de diversas áreas, os quais são publicados periodicamente, em várias línguas.

Na Tabela 03 é apresentado o número de publicações por ano das bases de dados,

empregadas nesta pesquisa, usando como palavras chave:  transformer, transformer oil

waste, transformer oil disposal, transformer oil valorization, respetivamente para o período

de 2007 a 2017.

Tabela 03 - Número de publicações anuais durante o período de 2007 a 2017 de diferentes bases de dados.

Fonte: Elsevier, Google, Institute of Electrical and Electronic Engineers (2017).

Posteriormente,  avaliaram-se  os  processos  de  valorização  energética  para

óleos  residuais  em  geral  e  logo  adaptou-se  para  o  caso  do  óleo  isolante  mineral,

analisando-se  as  implicações,  já  que  cada  tipo  de  óleo  possui  características  e

composição diferentes. Ainda, para a análise da viabilidade técnica da valorização do óleo

isolante mineral na região de Santa Catarina foram considerados: o caráter industrial da
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região, a obtenção do óleo residual (como a concessionária maioritária do estado dispõe

desse óleo),  aspectos de logística de transporte e armazenamento,  os possíveis  pré-

tratamentos que poderiam ocorrer, a própria queima do óleo e a emissão e mitigação de

poluentes resultantes dessa queima.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A valorização energética do óleo mineral isolante naftênico através da queima,

na combustão externa em caldeiras ou fornos, se mostra atrativa para a região de Santa

Catarina,  pois  sedia  aproximadamente  8.321  indústrias  têxteis,  3.287  indústrias

metalúrgicas e 730 indústrias cerâmicas (sendo líderes ou referentes na América Latina

nos seus respectivos setores) que poderiam aproveitar o resíduo para os processos da

empresa,  contribuindo  para  a  sustentabilidade  do  processo  e  valorização  do  resíduo

(FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 2010 p. 13-16).

Em relação à obtenção do óleo residual, a maior concessionária do estado, a

CELESC, mantém os óleos isolantes residuais em tanques até que são dispostos para

alienação através de editais de concorrência. Neles são estabelecidos os preços, como

nos  editais  da  COPEL,  o  qual  pode  ser  apreciado  na  Figura  03.  A CELESC  não

disponibiliza documentos sobre editais de alienação anteriores de óleos isolantes no seu

portal de informação ao público, as tentativas de contato com a empresa também não

foram bem-sucedidas no período de realização do presente trabalho.

Figura 03 -  Anexo I do edital de alienação de óleo isolante usando da COPEL.

Fonte: Companhia Paranaense de Energia (2015 p. 10).

A logística de transporte e armazenamento do óleo devem seguir  diretrizes

definidas nos próprios editais de alienação e em normas regulamentadoras da ABNT por

se tratar de um resíduo perigoso. De acordo com Cerqueira (2004, p. 33-42) o óleo pode

ser passível de pré-tratamentos, caso haja alguma substância que possa inibir a queima,

como água em excesso ou sedimentos que podem ser segregados por decantação e se

necessário, filtração, porém como a configuração e o porte dos fornos ou queimadores
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das  indústrias  cerâmicas  e  têxteis  são  tais  que  o  pré-tratamento  talvez  possa  ser

negligenciado. Enquanto à queima, o óleo possui seu ponto de fulgor baixo em relação às

temperaturas usuais de combustão nessas indústrias,  logo ele contribuiria para atingir

essas  temperaturas  com  menor  custo  operacional.  Finalmente,  para  a  mitigação  de

possíveis  poluentes  que  podem  se  proliferar  pela  queima  do  óleo  residual,  dada  a

composição deste, poderá ser realizada através do controle das emissões da queima, que

na maioria das indústrias é uma atividade que é realizada periodicamente. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A valorização de óleos de transformadores se mostrou viável tecnicamente e com

grande  potencial  para  o  estado  de  Santa  Catarina,  porém  deve  ser  analisada  por

empresários  do  ramo,  de  forma a  comprovar  sua  eficiência  e  viabilidade  econômica,

estimulando  indústrias  a  aderirem  para  resolução  de  um  problema  ambiental  com  a

garantia  de  benefícios  econômicos.  Vale  ressaltar  que  a  valorização  proposta  visa  a

utilização do óleo residual como um combustível complementar aos processos, já que sua

produção é variável e nem sempre disponível em grandes quantidades. 
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Resumo: O avanço da tecnologia está não só a melhorar a qualidade de vida, mas também a ajudar
no dia a dia desde trabalhos rotineiros a situações de risco, com isso pode-se perceber que a lenta
inclusão de robôs para auxiliar em trabalhos torna-se necessária, principalmente quando se põe em
risco a vida humana. Para isso torna-se necessário que o robô utilizado tenha certa autonomia para
poder se localizar e mapear, para conhecimento humano, o local em que adentra, e assim podermos
tomar certa decisão em relação ao local explorado. O presente artigo assume a proposta de fazer-se
um mapeamento SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) com uma proposta mais econômica
utilizando assim o sensor Kinect juntamente com uma placa Raspbrerry Pi 2, aproveitando o robô
drone terrestre já construído nas dependências do campus. No decorrer deste artigo destaca-se as
dificuldades  encontradas  em  relação  ao  manuseio  de  equipamentos  e  bibliotecas  OpenCv  e
OpenKinect para linux pontuando-se as tecnologias utilizadas bem como o que a equipe julgou ser de
melhor funcionalidade para tal desenvolvimento.

Palavras-Chave: Mapeamento. Kinect. SLAM.

1 INTRODUÇÃO

O  desenvolvimento  tecnológico  vem  proporcionando  um  significativo

aumento  de  qualidade  de  vida  para  os  humanos.  Um exemplo  clássico  desses

avanços são os robôs. De uma forma mais ampla, os robôs podem ser definidos

como máquinas que, além de serem capazes de reproduzir tarefas associadas aos

seres humanos e movimentos implícitos em sua construção, complementam a parte

mecânica com dispositivos eletrônicos inteligentes de suporte, os quais lhes dão um

certo grau de autonomia (ADAMOWSKI, 1990).

Um fator essencial  para um sistema robótico é torná-lo autônomo. Robôs

autônomos devem apresentar reações às mudanças do ambiente, comportamento

inteligente,  integração  entre  vários  sensores,  resolução  de  múltiplas  tarefas,

robustez,  capacidade  de  operar  sem  falha,  programabilidade,  modularidade,

flexibilidade, expansibilidade, adaptabilidade e raciocínio global. 

Ainda no contexto de autonomia, destaca-se o problema da navegação que

pode ser definido como os procedimentos necessários para permitir que um sistema

robótico  saia  de  uma  configuração  inicial  e  alcance  uma  configuração  final
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percorrendo um determinado caminho planejado, desviando de obstáculos quando

existirem. Esse processo é comumente dividido em subproblemas que podem ser

abstraídos em cinco níveis hierarquizados de autonomia: mapeamento do ambiente,

localização, planejamento de caminho, geração de trajetória e execução de trajetória

(ALSINA et al. 2002) conforme mostrado na Figura 1.

Figura 1- Fases para movimentação autônoma de um drone (SANTANA, 2011).

Quando as duas primeiras etapas do processo de navegação devem ser

realizadas  de  forma  simultânea  geram  o  problema  de  SLAM  (Simultaneous

Localization and Mapping).

No nível  de Mapeamento,  o  robô deve coletar  dados do seu entorno,

utilizando  sensores,  visando  gerar  modelos  computacionais  com  as  principais

características  estruturais  do  ambiente,  essas  informações  serão  usadas  para

construir um mapa do ambiente e determinar a posição e orientação do robô com

relação a algum referencial fixo. 

Uma  importante  etapa  no  processo  de  navegação  de  robôs  móveis

autônomos é a tarefa de localização. A partir de um conhecimento acumulado sobre

o ambiente e utilizando as leituras atuais dos sensores, o robô deve ser capaz de

determinar  e  manter  atualizada  a  sua  posição  e  orientação  em  relação  a  este

ambiente, mesmo que os sensores apresentem erro e/ou ruído. 

Borenstein & Feng (1996) classificam os métodos de localização em duas

grandes categorias: métodos de localização relativa, que dão a pose do robô em

relação a uma pose inicial e métodos de localização absoluta, que dão a pose global

do robô e não necessitam das posições calculadas anteriormente. E o métodos mais

simples, econômico e popular, a odometria (CONELL, 2004). Neste a localização

envolve apenas parâmetros internos do robô, e por isso não depende da obtenção

de informações do ambiente ao seu redor.
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O principal problema a ser resolvido em um robô móvel é gerar trajetórias

e guiar  seu movimento segundo estas,  com base na informação proveniente  do

sistema de sensores externos, permitindo ao veículo mover-se entre os quaisquer

pontos do ambiente de trabalho de maneira segura, sem colisão. Isso exige o projeto

de sistemas de controle de trajetórias em diversos níveis hierárquicos, de maneira

que o processamento da informação proveniente dos sensores externos assegure a

maior autonomia possível. (SECHI, 2008).

Tivemos grandes avanços,  relativos  aos robôs de resgate,  como foi  o

caso do tsunami no Japão recentemente. Nesta tragédia foi utilizado no Japão para

vasculhar  os  escombros  a  procura  de  sobreviventes  o  robô  T-53  Enryu  com

capacidade  de  movimentar  os  escombros.  (TECHTUDO,  2012).  Este  evento

marcante do tsunami ocorrido no Japão, levou os engenheiros a desenvolver o robô

terrestre 

Quince,  um  equipamento  capaz  de  percorrer  terrenos  irregulares  e

recheados de obstáculos com velocidade de até 1,58 m/s, ajudando na localização

dos desaparecidos. O robô conta também com um sensor capaz de detectar tanto

ameaças radioativas quanto biológicas e químicas nos locais por onde passa, sem

que seja necessário um humano passear pelo local  e se submeter a perigos de

áreas de risco (KOYANAGI, 2015).

Neste  contexto,  o  objetivo  geral  deste  projeto  é  desenvolver  drone

terrestre  para  uso  ambientes  de  risco  à  vida,  seja  para  antecipar  o  evento  –

inspeção prévia, ou busca de sobreviventes de um acidente. Este projeto tem como

objetivos específicos: desenvolvimento de tecnologia para robôs terrestre; estudo de

inteligência artificial para robô autônomo, preparação tecnológica para o mundo do

trabalho dos alunos de engenharia mecatrônica do campus Criciúma através de sua

participação como bolsistas.

2 METODOLOGIA

Este projeto será focado no desenvolvimento das etapas: Mapeamento do

Ambiente  e  Localização.  No  contexto  deste  projeto  o  drone será  primeiramente

controlado  remotamente  via  computador  com  programa  específico  a  ser

desenvolvido, para depois se iniciar os estudos de sua movimentação autônoma. A

seguir trata-se de como serão estudados e desenvolvidos estas etapas.
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Como descrito no capítulo sobre localização, este é uma função essencial

para a movimentação autônoma do drone. Para desenvolver esta etapa prevê-se a

utilização de módulo GPS, giroscópios, acelerômetro e magnetômetro embarcado no

mesmo. Estes sensores em conjunto vão fornecer condições para que o  drone se

localize  e  possa  se  movimentar  de  um  ponto  para  outro  usando  os  sensores

adicionais podendo calcular sua posição com maior precisão ou mesmo na falta de

sinal GPS.

O  sistema  de  mapeamento  será  fundamental  para  traçar  rotas  de

movimentação do  drone e da atuação dos socorristas.  Para a leitura dos dados

externos estima-se o uso do sensor Kinect do console XBOX 360, o qual é capaz de

gerar imagens 3D com um custo relativamente baixo. O desafio aqui é que os drives

gratuitos para o mesmo são baseados em Windows. No contexto deste projeto se

deseja desenvolver uma solução baseada em sistema operacional Linux.

Para acelerar o desenvolvimento deste projeto, será utilizado como base

o drone terrestre desenvolvido com recursos do edital universal 2015-2016 do IFSC

mostrado na Figura 2 com finalização em julho de 2016. 

Este  drone foi  baseado  no  projeto  apresentado  pela  empresa

TRANSCEND  ROBOTICS  (TRANSCEND  ROBOTICS,  2015),  possuindo  a

capacidade de se movimentar em terrenos fortemente irregulares. No momento o

drone está em testes com o cronograma de execução segundo o planejado. Este

robô conta com sensores de gases e de câmera de vídeo adquirida separadamente.

No contexto deste projeto prevê-se o desenvolvimento de um sistema de imagens

própria (em vez de comprar câmera separadamente).

Figura 2 -  drone (Os Autores, 2017).
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Para  a  transmissão  de  dados  dos  sensores  prevê-se  o  estudo  das

tecnologias  via  GSM  e  WiFi.  O  sistema  WiFi  pode  ser  mais  simples  na  sua

operacionalização.  Entretanto a transmissão com paredes como obstáculos pode

inviabilizar sua utilização. Então, prevê-se o uso da tecnologia GSM com uma opção

viável. Estas deverão ser testadas para definir a melhor relação custo-benefício, ou

mesmo a utilização das duas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Analisando o estado atual do drone decidiu-se fazer modificações em relação

ao  hardware,  devido  a  este  estar  com  demasiado  peso  e  havendo  assim

preocupação  com sobrecarga  nos  motores.  Deste  modo  montou-se  duas  caixas

menores do que as anteriores compostas de alumínio, sendo que estas contém um

lado e tampas de acrílico, na figura 3 a seguir pode-se perceber a diferença entre o

hardware antigo e o atual.

Figura 3 – Comparativo então os dois drones confeccionados (Os Autores, 2017).

No hardware atual pode-se perceber a presença de sensores ultrassônico e

de  gás  assim  como  no  antigo,  bem como  a  presença  de  uma  câmera  que  foi

substituído pelo sensor Kinect.  As rodas e esteiras permaneceram as mesmas e

pode-se perceber que não há mais a presença de um convite.

Ao analisar os testes executados na união das partes de software e hardware,

pode-se perceber ao consultar ultrassônico, pitch, roll, gases bem como motores a

comunicação estava ligeiramente perdido.

Após  testes  para  solucionar  o  problema,  percebeu-se  que  estava  sendo

utilizado em programação C, multi threads sendo assim uma para cada sensor que

deveria ser consultado. Percebeu-se então que por utilizar o expansor  i2c PCF8574,
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este  teria  apenas  um  canal  de  comunicação  onde  as  consultas  estariam  se

perdendo  atrapalhando  assim  a  perfeita  comunicação  usuário-servidor.  Para

solucionar tal empecilho decidiu-se trabalhar com uma única thread, onde todas as

informações seriam consultadas por um único canal, resolvendo assim o problema.

Para a realização da etapa do mapeamento inicialmente foram estudados os

softwares necessários para a comunicação do Raspberry Pi 2 com o Kinect. Optou-

se então pela utilização do OpenKinect (2011), pois sua distribuição se dá de forma

gratuita e apresentou melhores funcionalidades e documentação.

Na próxima etapa ocorreu a instalação do software OpenKinect no Raspberry

Pi  2  e  realizou-se  testes  para  verificar  se  o  mesmo  estava  funcionando

corretamente.  Após  foram  estudados  softwares para  tratamento  de  imagem,

buscando  programas  distribuídas  de  forma  gratuita.  Sendo  assim  optou-se  pela

utilização do OpenCV (2017), que atendia os requisitos desejados no projeto. 

Depois da instalação do OpenCV foram realizados testes para verificar seu

funcionamento,  nesses  percebeu-se  que  a  imagem  recebida  tratava  e  possuía

tempo  de  resposta  muito  baixo,  sendo  assim  foram  realizados  estudos  para  a

modificação da placa Raspberry Pi 2, sendo escolhida a placa CubieTruck 3 que

possui processamento de  2Ghz e 2Gb de memória RAM, enquanto o Raspberry pi 2

possuía processamento de 700Mhz e 540MB de memória RAM. 

Os  softwares  escolhidos para a  execução do mapeamento permaneceram

mesmo  com  a  mudança  da  placa,  pois  os  sistemas  operacionais  utilizadas  em

ambas as placas era baseado em Linux.

No entanto, no momento de instalar os softwares foi analisada a dificuldade

de  encontrar  material  para  auxiliar  a  instalação,  pois  a  placa  CubieTruck  não é

comumente para  esse fim,  no caso mapeamento.  Por  esse motivo  encontrou-se

dificuldades para a instalação dos softwares. Sendo assim visando o andamento  do

projeto  optou-se  por  retornar  a  placa Raspberry Pi  2,  pois  mesmo com a baixa

velocidade de processamento os softwares escolhidos funcionavam corretamente. 

No entanto, como o desenvolvimento integral do projeto proposto apresentava

elevada  complexidade  não  foi  possível  completar  todas  as  etapas  do

desenvolvimento.  No  estado  atual  o  Raspberry  Pi  2  é  habilitado  para  receber

imagem e mostrá-la para o usuário. 
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Em  virtude  disso  visa-se  a  continuação  do  projeto   para  trabalhar  no

tratamento  de  imagem  e  buscar  soluções  para  os  problemas  encontrados  no

momento da instalação dos softwares do Cubietruck. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a reconstrução do  drone os fatores relacionados ao melhoramento da

estrutura atenderam a qualidade desejada, pois esta apresenta menor peso, o que

garante  melhor  mobilidade  ao  drone.  Outro  fator  físico  que  apresentou

melhoramento foi  a possibilidade da visualização da estrutura interna, pois foram

utilizadas chapas de acrílico nas laterais onde anteriormente eram utilizadas chapas

de ferro fundido.

Ao analisar  os  resultados obtidos durante  o  desenvolvimento  do projeto  é

perceptível  que  alguns  aspectos  precisam  ser  melhorados,  sendo  esses

relacionados ao tratamento da imagem, e construção do mapa 3D, pois a imagem já

pode ser obtida utilizando  a placa raspberry pi e um computador como cliente.

Sendo assim, é perceptível a evolução tanto física quando em  software do

drone confeccionado durante a execução do projeto, quanto esse é comparado ao

antigo  apresentado  durante  o  decorrer  do  presente  artigo.  Aspectos  como

movimentação, visualização dos componentes internos, obtenção de imagem foram

incorporados, garantindo maior funcionalidades.
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Resumo: Atualmente,  há  um  interesse  crescente  pelo  desenvolvimento  de  alternativas  que  visem
proporcionar o conforto térmico em conjunto com o uso eficiente de energia. Com esse intuito, foi construída
uma Planta Piloto Bioclimática na UFSC – Centro Araranguá, a qual utiliza dos princípios de arquitetura
bioclimática para otimizar seu desempenho termoenergético. O objetivo desse trabalho é avaliar o conforto
térmico  nessa  edificação  a  partir  do  método  Voto  Médio  Predito.  Isso  foi  feito  a  partir  dos  dados  de
temperatura e umidade relativa, medidos com o termohigrômetro disposto no local.  Esses dados foram
inseridos na ferramenta CBE Thermal Comfort para obter os valores de Voto Médio Predito e Porcentagem
de Pessoas Insatisfeitas (PMV e PPD, respectivamente). Utilizando o software MATLAB, foram construídos
gráficos ilustrando os intervalos de temperatura e umidade relativa em que a maioria das pessoas estaria
em conforto térmico. Os resultados obtidos indicaram que no verão, o conforto térmico é atingido para a
Temperatura Média Radiante de 25ºC em qualquer valor de Tamb, no outono para TMR entre 20ºC, com Tamb

mais altas e 25ºC em qualquer Tamb, no inverno para Tamb mais altas com a TMR de 20°C, para todo o
intervalo de Tamb na TMR de 25°C e para Tamb mais baixas com uma TMR de 30°C e na primavera para TMR
mais altas, cerca de 25ºC para qualquer Tamb e 30ºC para Tamb mais baixas.   

Palavras-Chave: Conforto térmico. PMV. PPD. 

1 INTRODUÇÃO

O atual modelo de desenvolvimento econômico e seus consequentes impactos

sobre o meio exigem a adoção de alternativas que visem o uso sustentável dos recursos

naturais.  O  uso  eficiente  de  energia  é,  dentro  do  conceito  de  sustentabilidade,

fundamental  para  alcançar  a  redução do consumo sem prejudicar  o  desenvolvimento

(LAMBERTS, 2010).

Deste modo, a eficiência energética na arquitetura é definida como o potencial

em proporcionar conforto térmico, visual e acústico aos usuários com baixo consumo de

energia (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014). Com o objetivo de reduzir o consumo de

energia  nas  edificações,  muitos  países  desenvolveram,  nos  últimos  anos,  normas  e

regulamentos de desempenho termoenergético (SORGATO, 2015).

Segundo Sorgato (2015), o desempenho termoenergético das edificações sofre

influência de fatores como: condições ambientais externas, características arquitetônicas

e construtivas, orientação solar, sistemas de iluminação, ventilação e condicionamento

artificial  de  ar,  etc.  Neste  sentido,  a  opção  por  adequar  ou  não  a  edificação  às

características climáticas locais pode afetar significativamente no conforto dos usuários e,

consequentemente, no consumo de energia da mesma (LAMBERTS, 2010).
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Lamberts;  Dutra;  Pereira  (2014)  definem  o  conforto  ambiental  como  “um

conjunto de condições ambientais que permitem ao ser humano sentir bem estar térmico,

visual, acústico e antropométrico, além de garantir a qualidade do ar e o conforto olfativo”.

O  presente  trabalho  terá  como  foco  a  determinação  e  avaliação  de  indicadores  de

conforto  térmico  que,  de  acordo  com a  ASHRAE (2005)  é  um  estado  que  reflete  a

satisfação de um indivíduo com o ambiente térmico que o envolve.

Diversas variáveis interferem diretamente no conforto térmico de um indivíduo.

Entre elas estão as ambientais: temperatura do ar (Tar - °C), temperatura radiante (TRM -

°C), umidade relativa (UR - %) e velocidade do ar (V - m/s); a atividade física (MET -

W/m²) realizada pelos indivíduos, cujos valores podem ser encontrados na norma ISO

7730; e  a  vestimenta  (clo  -  m²°C/W),  que  representa  a  resistência  térmica  da  roupa

(LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014). 

Para  tentar  quantificar  a  sensibilidade  humana  ao  frio  e  ao  calor,  Fanger

determinou o método do Voto Médio Predito (PMV do inglês predicted mean vote). O PMV

é negativo para o frio, zero para o conforto térmico e positivo para o calor. A partir do

conceito  do  PMV,  surgiu  a  Porcentagem  de  Pessoas  Insatisfeitas  (PPD  do  inglês

percentage of people dissatisfied) (FANGER, 1972 apud KIM et al., 2016). A relação entre

os índices é apresentada na Figura 1.

Figura 1 – Relação entre PMV e PPD.

Fonte: Djongyang; Tchinda; Njomo (2010).

De  acordo  com  a  ISO  7730,  um  ambiente  é  considerado  aceitável

termicamente quando o PPD é menor que 10 %, ou seja, quando o PMV está entre -0,5 e

0,5. Observa-se ainda que mesmo que o PMV seja igual a zero, não há garantia de que

todos os indivíduos estejam em conforto térmico.

Neste sentido, o presente trabalho visa avaliar os índices de conforto térmico

na Planta Piloto  Bioclimática da UFSC – Centro Araranguá,  com base nos dados de

temperatura e umidade relativa medidos no local e auxílio da ferramenta CBE Thermal

Comfort.
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2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

A  Planta  Piloto  Bioclimática  a  ser  estudada  foi  construída  no  terreno  da

Universidade Federal  de Santa Catarina – Centro  Araranguá – Unidade Mato Alto.  A

Figura 2 apresenta a planta piloto após a conclusão da obra.

Figura 2 – Fachadas da planta piloto (a) sul e oeste (b) norte e leste.

Fonte: Guerra (2016).

Dentre as estratégias bioclimáticas utilizadas, destacam-se: o pergolado, que

protege a  edificação contra  a  incidência  solar  direta;  o  telhado verde,  que auxilia  na

manutenção da temperatura interna no inverno e protege a edificação contra as altas

temperaturas do verão;  uma fachada ventilada,  protegendo a edificação da incidência

solar direta e promovendo a passagem de ar entre a fachada e a parede; um solatube,

que incrementa o aproveitamento de iluminação natural  no ambiente interno;  e telhas

metálicas com isolante térmico, as quais auxiliam na diminuição do fluxo de calor (LPA,

2016).

3 METODOLOGIA

Para  iniciar  a  metodologia  desse  trabalho,  foi  posicionado  no  interior  do

ambiente  da  planta  piloto  bioclimática  um  termohigrômetro  –  aparelho  que  mede  a

temperatura e a umidade relativa no espaço. Durante o período de um ano, este aparelho

coletou os dados.

As  medições  de  temperatura  e  umidade  relativa  foram  utilizadas  para

determinar os índices de PPD e PMV. A ferramenta usada para obter esses dados foi a

CBE Thermal  Comfort  Tool,  que consiste  em uma ferramenta  gratuita,  e  encontra-se

disponível por meio de um site (CENTER FOR THE BUILT ENVIRONMENT, 2017). Além
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das informações já coletadas,  foi  necessário inserir  outras variáveis  ambientais,  como

temperatura média radiante e velocidade do vento. Dados relacionados à atividade física

e a vestimenta também precisaram ser definidos. 

Foram considerados três  valores  para  a  temperatura  média  radiante:  20°C,

25°C e 30°C. A velocidade do ar foi assumida como sendo nula, já que o termohigrômetro

está posicionado no ambiente interno da edificação. No que diz respeito à atividade física,

nessa edificação os ocupantes costumam ficar sentados, o que corresponde a 1 met. A

vestimenta foi  definida de acordo com a estação,  no verão,  foi  considerado o uso de

roupas típicas de verão para ambiente interno, o que corresponde no software a 0,5 clo;

no inverno, o uso de roupas típicas da estação para ambiente interno, equivale a 1 clo no

programa. Nas temporadas de outono e primavera, foi considerado 0,75 clo, que é o valor

intermediário entre as estações mais extremas.

Com as informações obtidas sobre PPD e PMV foram construídos gráficos no

MATLAB, apresentando de forma visual os intervalos de temperatura e umidade relativa

em que as pessoas que utilizam a edificação estariam em condições de conforto térmico.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As Figuras 3, 4, 5 e 6 ilustram o resultado do PPD para as quatro estações, em

três temperaturas médias radiantes. É importante ressaltar que é aceitável um PPD de até

10%, significando que o PMV está entre -0,5 e 0,5.

Figura 3 – PPD, verão.

Fonte: do autor.

Umidade relativa

(a) TMR = 20°C                          (b) TMR = 25 °C                         (c) TMR = 30 °C

T am
b
 (

°C
)
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Figura 4 – PPD, outono.

      

Fonte: do autor.

Figura 5 – PPD, inverno.

           (a) TMR = 20°C                           (b) TMR = 25°C                           (c) TMR = 30°C

Fonte: do autor.

Figura 6 – PPD, primavera.

        (a) TMR = 20°C                         (b) TMR = 25°C                         (c) TMR = 30°C

   

Fonte: do autor.
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A partir das figuras, percebe-se que no verão, o conforto térmico é atingido

quando a TMR é cerca de 25ºC, para todas as temperaturas ambiente (T amb) registradas.

Já no outono, para obter os mesmos índices, a TMR pode variar de 20ºC (para Tamb mais

altas) e 25ºC para qualquer intervalo de Tamb medido. No inverno, é atingido o conforto

térmico para Tamb mais altas com a TMR em 20ºC, também para todo o intervalo de Tamb

com a  TMR de  25º  e  para  Tamb mais  baixas  com uma  TMR de  30°C,  enquanto  na

primavera, o conforto térmico é alcançado para TMR mais altas (entre 25ºC para qualquer

Tamb registrada e 30ºC para Tamb mais baixas).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação de estratégias bioclimáticas na edificação em estudo possui grande

contribuição nos resultados obtidos. Por meio destas, a temperatura no interior da Planta

Piloto  Bioclimática  se  mantém em níveis  aceitáveis  para  o  conforto  térmico  de  seus

usuários, tanto no verão como no inverno. Como consequência, pode haver uma redução

no  consumo de  energia  com o  condicionamento  de  ar.  Destaca-se  a  importância  de

avaliar, ainda na fase de projeto, o clima do local em que a edificação será inserida. Desta

forma, podem ser utilizadas estratégias de arquitetura bioclimática que, além de melhorar

o conforto térmico no interior da edificação, podem auxiliar na redução do consumo de

energia elétrica, promovendo maior eficiência energética.
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Resumo: Este trabalho apresenta um protótipo de tecnologia de baixo custo a partir de materiais recicláveis
para aquecimento de água utilizando energia solar. O objetivo deste trabalho foi, juntamente com alunos do
ensino  médio,  desenvolver  um coletor  solar  para  um sistema  de  aquecimento  de  água,  aprimorando
concomitantemente  seus  conhecimentos  a  respeito  de  energia  solar  térmica,  transferência  de  calor  e
desenvolvimento sustentável.  Primeiramente,  foi  realizada uma revisão bibliográfica para elaboração de
material didático a ser utilizado nas palestras para os alunos. Posteriormente, foi feita a coleta dos materiais
recicláveis e também a compra de outros materiais necessários para a montagem do coletor solar.  Em
seguida, foram realizadas aulas teóricas com os alunos explanando assuntos sobre condução, convecção e
irradiação, energia, energia solar térmica, reciclagem e sustentabilidade. Após o término das aulas teóricas,
o coletor solar foi desenvolvido. O principal resultado obtido foi a associação entre a economia de energia
elétrica com o benefício ao meio ambiente e um reaproveitamento direto de materiais descartáveis. Além
disso, a possibilidade de demonstração prática de princípios físicos através do coletor solar auxiliou os
alunos a entender melhor os conceitos e, consequentemente, melhorar seu desempenho na disciplina de
física. Outro resultado importante foi o interesse dos alunos do ensino fundamental em aprender sobre o
funcionamento do coletor solar quando o avistaram exposto na escola. A partir deste trabalho, foi possível
então demonstrar aos alunos o desenvolvimento de um coletor solar desenvolvido com materiais recicláveis
e como este pode contribuir para um crescimento sustentável.

Palavras-Chave: Coletor Solar. Energia Solar Térmica. Materiais recicláveis. Desenvolvimento Sustentável.

1 INTRODUÇÃO

A atual conjuntura do sistema elétrico brasileiro expôs uma fragilidade deste

setor, principalmente no início do ano de 2015. Uma matriz energética não diversificada

pode comprometer o fornecimento de energia elétrica para a população uma vez que os

recursos hídricos se mostrem instáveis ou escassos. A geração de energia, em termos

globais, está baseada na utilização de combustíveis fósseis, por exemplo, petróleo e seus

derivados, carvão e gás natural. Esse modelo predominante tem impactos relevantes na

natureza. É necessário que a sociedade organizada construa um novo modelo energético

baseado no aproveitamento racional e sustentável de fontes não renováveis e renováveis

de energia.

A participação de energias renováveis na matriz energética brasileira manteve-

se no elevado patamar de 42,4%, muito acima da média mundial de 13,2% (EPE, 2013).

A  geração  hidráulica  participou  em 2012  com aproximadamente  77% da  geração  de

energia elétrica no Brasil enquanto que em 2011 esta participação havia sido da ordem

82%. Esta variação de 5% de um ano para o outro ratifica o quanto o Brasil é dependente
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do regime de chuvas para a geração de energia hidrelétrica, a qual não pode ser prevista

com 100% de certeza e que pode sofrer grandes variações em curtos períodos de tempo.

Esta  situação  torna o  país  dependente  de  condições  climatológicas para  geração de

energia elétrica. Tal fato dificulta um planejamento efetivo e compromete, de certa forma,

o crescimento econômico do país.

Reduzir  o  desperdício  de  energia  utilizando  materiais  e  processos  mais

eficientes  é  uma  maneira  de  reduzir  o  consumo  e  amenizar  o  conturbado  cenário

energético atual. O desperdício pode ainda ser reduzido com uma conscientização social,

de modo que o consumo seja não só eficiente, mas também consciente. Neste sentido, a

abordagem do tema de eficiência energética e consumo consciente se faz importante em

paralelo à abordagem de temas referentes às energias renováveis.

A sociedade contemporânea tem na utilização da energia elétrica um dos seus

pilares  de  sustentação,  uma  vez  que  a  revolução  técnico-científica  em  curso  e  o

desenvolvimento  econômico  exigem  fontes  de  energia.  O  aumento  no  consumo  de

energia elétrica é um fato e garantir o suprimento para esta demanda é um desafio para a

sociedade organizada. A utilização eficiente e racional dos recursos é uma necessidade,

assim como a busca pelo desenvolvimento de novas fontes de energia e preparar as

novas  gerações  para  esta  realidade  é  imperativo.  A  difusão  de  conhecimento  sobre

geração, transmissão e distribuição de energia, eficiência energética e desenvolvimento

sustentável no ensino básico é um passo importante na formação e consolidação desta

realidade.

Evidentemente  que  esta  não  é  uma  ação  isolada,  mas  que  deve  ser

acompanhada  e  vinculada a  um processo maior  de  integração  de conhecimentos  de

diversas  áreas.  Este  projeto  idealiza  introduzir  tópicos  de  energia  solar  térmica,

transferência  de  calor  e  desenvolvimento  sustentável  no  ensino  básico  a  partir  do

desenvolvimento de um coletor solar para um sistema de aquecimento de água. 

2 METODOLOGIA

Primeiramente, um estudo acerca do tema proposto foi realizado, possibilitando

um aprimoramento dos conhecimentos em transferência de calor, energia solar térmica e

desenvolvimento sustentável. Além disto, foi estudado o projeto já patenteado, chamado

“Aquecedor solar produzido com materiais recicláveis”, o qual foi utilizado como base para

a construção do coletor solar. 

A  partir  desse  estudo  bibliográfico,  foi  elaborado  um material  didático  com

imagens e vídeos ilustrativos para a melhor compreensão dos alunos a respeito do tema
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proposto,  e  este  foi  apresentado  em  sala  de  aula  na  forma  de  slides.  As  aulas

aconteceram na Escola de Educação Básica Profª Maria Garcia Pessi, colégio da rede

pública estadual localizado em Araranguá/SC, e foram ministradas para duas turmas de

alunos do  2º ano do ensino médio.  Para cada turma, foram utilizados os horários da

disciplina de Física para ministrar as aulas, sendo 1 hora-aula em dois dias diferentes. A

Figura 01 ilustra alguns dos slides das aulas ministradas.

Figura 01 – Foto dos slides apresentados pelos bolsistas para os alunos do ensino médio.

Com o propósito de promover a sustentabilidade, durante as aulas, a lista de

materiais necessários para a execução do projeto do coletor solar foi apresentada, sendo

muitos  deles  recicláveis,  como,  garrafas  PET  e  caixinhas  de  leite  Tetra  Pak® pós-

consumo, assim, foi solicitado aos alunos que trouxessem estes materiais de suas casas

e da vizinhança local para posterior utilização dos mesmos. 

Por fim, para que os alunos assimilassem o conteúdo aprendido em sala, cada

turma foi dividida em 3 grupos de 6 a 7 alunos, ficando responsáveis, juntamente com um

dos  autores,  pela  montagem  de  uma  parte  do  coletor  solar.  Primeiramente  foram

higienizados todos os materiais e depois manuseados seguindo os passos do projeto

base.  Após  todas  as  manipulações,  o  coletor  solar  pôde  ser  montado  e  uma  nova

explicação de todo o projeto  ocorreu,  porém, está muito  mais efetiva,  pois  os alunos

conseguiam visualizar o funcionamento de todo o sistema. A Figura 02 mostra alguns

alunos pintando as caixas de leite para a construção do coletor e a Figura 03 mostra

algumas das etapas da construção do coletor solar. 
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Figura 02 – Foto de alunos pintando as caixas de leite com orientação dos bolsistas.

Figura 03 – Etapas da construção do coletor solar.

(

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O principal  objetivo desse projeto e, consequentemente,  o melhor  resultado

obtido foi a associação entre economia de energia elétrica e benefício ao meio ambiente

com o reaproveitamento direto de materiais descartáveis. A possibilidade de conscientizar

o maior número de pessoas de que todas essas embalagens (pós-consumo) podem ter

aplicação útil  e social,  como a construção de um coletor solar, foi  o que estimulou os

bolsistas a realizarem esse projeto juntamente com os alunos do ensino médio.

O  projeto  AQUASOLAR  alcançou  grandes  resultados  e  um  deles  foi  que

durante as aulas teóricas ministradas pelos bolsistas, o primeiro questionamento feito aos

alunos  das  duas  turmas  foi  perguntar  quantos  se  interessavam  em  ingressar  na

Universidade e a resposta obtida foram 17 alunos no total, sendo um número pequeno de

alunos motivados. Antes de encerrar as atividades do projeto, perguntou-se novamente

aos alunos sobre entrar para a Universidade após concluírem o ensino médio e, nesta

nova inferência, 30 alunos motivados responderam que tinham o interesse em ingressar

em  um  curso  de  nível  superior.  Graças  ao  empenho  dos  bolsistas  em  despertar  a

importância de continuar estudando e divulgar a Universidade Federal de Santa Catarina,

muitos alunos foram instigados a ingressar para ao ensino superior.
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Em  termos  de  geração  de  lixo,  pode-se  minimizar  o  problema  através  do

estímulo para a reutilização de materiais, já que 30% do lixo produzido no Brasil poderiam

ser reaproveitados, mas apenas 3% são reciclados. Muito do que é jogado fora pode ser

reciclado e reutilizado para outros fins, como a construção de um coletor solar.

Após a reutilização dos materiais para a montagem do coletor solar, o sistema

de  aquecimento  solar  de  água  entrou  em  funcionamento  no  pátio  da  escola  para

demonstração prática dos conceitos apresentados em sala aos alunos. Durante a aula

prática, foi possível demonstrar aos alunos que o aquecimento da água ocorre através da

radiação solar que incide na caixa de leite Tetra Pak® pintada de preto no interior da

garrafa PET. Demonstrou-se também que, através do processo de condução, parte do

aquecimento da embalagem Tetra Pak® é transmitida para a água. Uma vez aquecida, a

água na tubulação fica menos densa e sobe para o reservatório. Ao mesmo tempo, a

água mais fria  desce da parte  inferior  do reservatório.  Dessa forma, tem-se um ciclo

natural aquecendo toda a água do reservatório pela diferença de densidade entre a água

quente  e  fria.  Teoricamente,  cada vez  que a  água deixa  o reservatório  e  percorre  o

aquecedor, ela é aquecida em média 10ºC, o que em uma exposição de 6 horas, implica

que a água atinja no verão a temperatura de 52ºC e no inverno 38ºC. Esse tempo de

exposição começa a ser computado a partir das 10:00 horas da manhã até às 16:00 horas

da tarde (ALANO, 2008).

Outro fato interessante para se destacar, foi o interesse de alunos do ensino

fundamental quando avistavam o coletor solar na escola. Como este foi instalado em um

local onde todos os alunos circulavam e já estava instalado no horário do intervalo dos

alunos, muitas crianças na faixa etária entre 7 e 12 anos se mostraram interessadas no

funcionamento do coletor, fazendo diversas perguntas relevantes sobre sua montagem e

funcionamento. 

Pode-se perceber indícios de que a maior parte dos alunos ampliaram seus

conhecimentos  a  partir  das  explicações  sobre  o  projeto,  principalmente  durante  a

exposição que mostrava o funcionamento do coletor solar. Estes respondiam todas as

perguntas feitas pelos bolsistas sobre o funcionamento e transferência de calor e muitos

sugeriram melhorias para a eficiência do mesmo. A escola e turmas visitadas bem como o

número de pessoas atingidas estão descritos na Tabela 01,  assim como a Figura 04

mostra o coletor solar pronto.
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Tabela 01 - Escolas, turmas e alunos atendidos pelo projeto

Escola de Educação
Básica Profª Maria

Garcia Pessi

Turma
Número de

alunos

2º01 20

2º02 20

Figura 04 – Foto do coletor solar instalado na escola.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Devido à crescente preocupação com o meio ambiente e com maneiras de

amenizar o aquecimento global, formas de conscientização a crianças e adolescentes se

mostram essenciais, sendo estes disseminadores de conhecimento. Com este intuito, o

projeto AQUASOLAR foi realizado acentuando a preocupação com o meio ambiente e

colaborando com o desenvolvimento educacional dos jovens com a construção de um

coletor solar montado com materiais recicláveis.

Ao final das atividades, pode-se identificar a importância de iniciativas como a

deste projeto, pois muitos alunos não tinham conhecimento algum sobre energia solar

térmica e o que era um coletor solar, e como estes podem contribuir para um crescimento

sustentável.  Com  o  projeto,  pode-se  ver  a  evolução  do  entendimento  dos  jovens  a

respeito dos assuntos tratados, além do interesse despertado nos alunos a cursar uma

graduação em áreas tecnológicas.
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O  coletor  montado  pelos  alunos  com  a  ajuda  dos  bolsistas  funcionou

normalmente e isso ajudou os alunos a assimilarem os temas tratados em sala de aula, o

que é de extrema importância.

Importante  ressaltar  a  hospitalidade  e  receptibilidade  da  escola  com  a

Universidade.  Todos os  funcionários,  desde a  diretora  aos professores  e  técnicos da

informática ajudaram os bolsistas no que foi preciso, fazendo o possível para contribuir à

finalidade do projeto.
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Resumo: A energia solar pode ser utilizada para geração de eletricidade ou obtenção de calor, e  pode
desempenhar um papel importante  para atender a demanda de energia em todo o mundo,  mostrando
crescimento constante nas últimas décadas em cenário global. Este artigo apresenta o dimensionamento e
uma análise econômica de um sistema fotovoltaico de microgeração distribuída e de um sistema solar
térmico de aquecimento de água para uma edificação hoteleira localizada em Araranguá, Santa Catarina. O
estudo de caso foi  realizado  através de visitas técnicas para diagnóstico do local  e  caracterização  do
consumo,  para posterior  dimensionamento,  simulação e cálculos financeiros para a análise econômica.
Obteve-se um tempo de retorno de 10,5 anos para o sistema de aquecimento solar térmico e de 10,8 anos
para o sistema de microgeração fotovoltaica. O sistema de aquecimento solar térmico foi projetado para
períodos críticos onde ocorre maior ocupação do hotel, entretanto o mesmo poderia ser dimensionado para
ocupação média diminuindo o tempo de retorno de investimento, onde seria capaz de suprir a demanda
necessária para a maioria dos períodos. Ambos os sistemas propostos apresentaram viabilidade técnico
econômica,  e podem ser implantados para redução de custos com energia elétrica através de energia
renovável, servindo de exemplo para novos projetos na área.

Palavras-Chave: Aquecimento Solar Térmico. Energia Renovável. Microgeração Fotovoltaica. 

1 INTRODUÇÃO

O tema energia se mostra de extrema importância ao se analisar os impactos

ambientais  decorrentes  dos  processos  de  produção,  transporte,  armazenamento,

conversão  e  uso  final,  mas  principalmente  porque  é  um  insumo  essencial  ao

desenvolvimento  econômico.  É possível  encontrar  na literatura diversos trabalhos que

analisam projetos  de  microgeração  para  redução  da  demanda  (BALCOMBE;  RIGBY;

AZAPAGIC, 2013; BASKARAN; MANAGI; BENDIG, 2013; FIDALGO; FONTES, 2012).

De  maneira  geral,  o  aproveitamento  direto  da  energia  solar  possui  duas

finalidades:  obtenção  de  calor  ou  geração  de  eletricidade  (GARCÍA  et  al,  2006;

NOGUEIRA;  CAPAZ,  2014).  O  presente  artigo  tem  por  objetivo  realizar  o

dimensionamento e uma análise econômica de um sistema de microgeração fotovoltaica

e de um sistema solar térmico de aquecimento de água para uma edificação hoteleira.  

A partir de um processo de regulamentação e incentivos diversos, a geração

distribuída com sistemas fotovoltaicos será expressiva nos próximos anos. Neste artigo,

apresenta-se uma análise técnico econômica para avaliar  a implantação dos sistemas

fotovoltaico e térmico. 
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2 METODOLOGIA

Para a realização do estudo de caso, o processo metodológico foi desenvolvido

em diferentes etapas, apresentadas a seguir. 

2.1 Descrição da Edificação

O  hotel  se  localiza  na  cidade  de  Araranguá  –  Santa  Catarina,  na  latitude

-28.94° e longitude -  49.37°,  e  não apresenta prédios ou outras possíveis  causas de

sombreamento  no  telhado.  Quanto  à  inclinação,  levando  em  consideração  que  a

cobertura do hotel é plana, se torna possível a instalação dos sistemas com o ângulo

desejado sem custos adicionais. A área de telhado disponível é de 1054,38 m2,  desta

forma, não haverá limitação de área. 

2.2 Diagnóstico energético

De  acordo  com  Lopes  (2014)  objetiva-se  no  diagnóstico  verificar  o

comportamento do consumo de energia em uma determinada instalação, identificando os

equipamentos  utilizados,  suas  respectivas  eficiências,  alternativas  para  redução  de

perdas e possíveis formas de suprir a demanda. 

Com base na análise da fatura de energia elétrica, observou-se que o consumo

é  sazonal,  com  pico  nos  meses  de  verão.  Desta  forma,  não  é  interessante

economicamente ter um sistema que supra totalmente a demanda nos meses de maior

consumo, mas que seja utilizado como uma forma de reduzir os custos com a energia

elétrica. O dimensionamento da potência do sistema considerou a opção de atender uma

fração de demanda com base no investimento desejado, de modo que um bloco atenda

em  torno  de  12%  da  demanda.  Considera-se  o  bloco  composto  pelos  módulos,  os

inversores  e  demais  componentes  do  sistema.  Conforme  o  investimento  desejado,  é

possível acrescentar mais de um bloco e aumentar o percentual de demanda atendido.

2.3 Caracterização do consumo de água quente

Neste trabalho foi utilizada a metodologia sugerida pela ANEEL (2013) para

uma estimativa do consumo através da Eq. 1, que é baseada no tempo em que o chuveiro
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fica  ligado.  Na  Equação  (1)  E é  a  energia  total  necessária  para  aquecimento  em

megawatts-hora por ano,  Qmax a potência máxima típica dos chuveiros em watts,  nres é o

número de residências atendidas, neste caso o hotel é considerado como uma residência,

nbanho é a quantidade de banhos por residência por dia, tbanho é o tempo médio de banho em

minutos, e fsolar é a fração solar (PRADO et al., 2007).

       (1)

Ainda  seguindo  a  metodologia  da  ANEEL,  usando  a  demanda  de  energia

necessária para a residência por ano é possível estabelecer uma relação com os dados

do coletor solar para dimensionar o tamanho do sistema de aquecimento necessário. A

área do coletor em m2 (Ac) é calculada pela Eq. 2, onde é  Fclima é o fator de correção
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adimensional do clima, Qplaca,mensal é a produção média mensal de energia por área coletora

em quilowatt-hora por metro quadrado por mês (PRADO et al., 2007).

                     (2)

2.3 Simulação

Para simulação do sistema fotovoltaico foi utilizado o software System Advisor

Model (SAM) ®, que estima o custo e o desempenho de projetos de energia renovável. Os

modelos  utilizados  foram  desenvolvidos  na  National  Renewable  Energy  Laboratory

(NREL), Sandia National Laboratories, Universidade de Wisconsin e outras organizações.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Sistema Fotovoltaico de Microgeração Distribuída

O  sistema  proposto  consiste  de  um  gerador  fotovoltaico  composto  por  26

módulos e 1 inversor, com uma inclinação de 20º, a mais indicada devido à localização do

hotel.  O gerador  fotovoltaico é modular  e,  de acordo com a necessidade,  podem ser

adicionados mais módulos ao gerador fotovoltaico, o que permite a instalação por etapas

caso o investimento inicial seja um fator limitante para execução do projeto.   

Os  resultados  de  simulação  do  sistema  fotovoltaico  são  apresentados  na

Tabela 1. Esta tabela fornece os dados de entrada utilizados no programa, de modo a

obter a estimativa de produção de energia (em kWh) para o sistema.

Tabela 01 – Dados de Entrada da Simulação

Modelo do

Módulo

Modelo do

Inversor

Quantidade de

Módulos por String

Quantidade

de Strings

Quantidade

de Inversores

Inclinação do

Módulo

Canadian

CS6-265P

Fronius

Primo 6.0-1
13 2 1 20°

Fonte: Autores, 2017

A Tabela 2 apresenta a estimativa de geração de energia mensal do sistema

fotovoltaico  a  partir  da  simulação,  em  que  se  utiliza  como  parâmetros  do  sistema
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fotovoltaico  eficiência  nominal  do  módulo  de  17,11%,  sistema  de  rastreamento  fixo,

orientação para o norte com ângulo azimutal de 0º e área total do sistema de 40,3 m2.

Tabela 02 – Estimativa de geração de energia mensal 

Energia

Demandada

(kWh)

Energia do

Sistema

(kWh)

Percentual da

demanda

atendido
Jan 10116 988 9,8%

Fev 9471 843 8,9%

Mar 8179 966 11,8%

Abr 6549 800 12,2%

Maio 5012 733 14,6%

Jun 4581 639 14,0%

Jul 4920 615 12,5%

Ago 5535 764,5 13,8%

Set 4674 750 16,0%

Out 5904 877 14,9%

Nov 6396 912 14,3%

Dez 7257 948 13,1%

Fonte: Autores, 2017

3.2 Sistema de Aquecimento Solar Térmico

O dimensionamento do sistema de aquecimento solar térmico foi realizado de

acordo  com  as  Equações  1  e  2  definidas  na  seção  de  metodologia,  utilizando  os

parâmetros  apresentados na Tabela  4.  A  fração solar  corresponde a  contribuição do

aquecimento solar na demanda anual de energia elétrica para aquecimento de água nas

residências e (ANEEL, 2013). Obteve-se como resultado a área do coletor de 24,8 m2 e a

energia total necessária para aquecimento (banho) de 14,37 MWH/ano. 

Tabela 03 – Parâmetros para dimensionamento do sistema de aquecimento solar

Potência Máx

dos

chuveiros (W)

Residências

atendidas

Banhos

/dia

Tempo

médio

(min)

Fração

solar

Fator de

correção

do clima

Produção

média

(kWh/m²mês)
7500,00 1,00 30,00 15,00 0,70 0,55 87,8

Fonte: Autores, 2017

3.3 Viabilidade Econômica
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A simulação realizada para um gerador fotovoltaico composto por 26 módulos

de 265 WP totaliza uma potência nominal de 6,89 kWP e atende 12,5% da demanda atual

da edificação. O custo de instalação do projeto proposto está apresentado na Tabela 6.

Tabela 04 – Custo de instalação de sistema de microgeração fotovoltaica

NEOSOLAR ENERGIA Preço Quantidade Total

Painel Canadian CSI CS6P R$ 899,00 26 R$ 23.374,00

Inversor Fronius Primo 6.0-1 R$ 12.290,00 1 R$ 12.290,00

Mão de obra* R$ 8916,00 1 R$ 8916,00

Total: R$ 44.580,00

*Considerou-se o valor da mão de obra 25% do valor total do projeto

Considerou-se o preço da energia elétrica de 0.531 R$/kWh, aumentando o

valor em 5% nos primeiros 5 anos e 9% nos anos restantes, além de uma taxa mínima de

atratividade (T.M.A) de 6%. A análise foi feita em um período de 25 anos, considerando-

se a vida útil do inversor de 10 anos. O investimento possui um Payback de 10,8 anos e

um valor presente líquido (VPL) de R$70.881,53. Mais detalhes sobre o VPL podem ser

vistos em Bischoff (2013).

Figura 01 – Payback do sistema de microgeração fotovoltaica

Fonte: Autores, 2017.

Por sua vez, o sistema de aquecimento solar foi dimensionado para o momento

mais crítico de aquecimento de água, um fim de semana no inverno. Portanto, na análise

econômica estima-se que os 40 hóspedes que passam pelo hotel por mês tomem 3-4

banhos durante a sua estadia. Como o sistema de aquecimento de água atual é feito

exclusivamente a partir de energia elétrica, chegou-se através da Eq. 3 que a energia

gasta para aquecimento será de 3,6 MWh/ano.

(3)
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Serão utilizados 8 coletores solares com 2m² da marca Komeco, modelo KOCS

PR 2.0, de 63,3% eficiência. Os coletores custam R$ 699,91 cada, e serão utilizados 4

boilers Komeco de 400L que custam R$ 2146,00 cada. 

O  sistema  proposto,  que  apresenta  Payback de  10,5  anos  e  VPL  de  R$

31.128,08.

Figura 02 – Payback do sistema de aquecimento solar térmico

Fonte: Autores, 2017.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente trabalho foram realizadas duas propostas de projeto, sendo elas

um sistema fotovoltaico de microgeração distribuída e um sistema de aquecimento solar

térmico. Para dimensionamento e simulação do sistema fotovoltaico foi realizada a análise

das faturas de energia e o software System Advisor Model ®. O sistema de aquecimento

solar térmico foi dimensionado através da metodologia sugerida pela ANEEL.

O tempo de payback obtido para os dois sistemas foi em torno de 10 anos, e

apresenta  viabilidade  técnica  econômica  para  implantação  no  local.  O  sistema  de

aquecimento de água proposto possui um payback elevado para este tipo de sistema, já

que o consumo em momentos críticos difere muito da média anual de hospedagem. O

sistema pode ser implantado com menos coletores para garantir o fluxo mínimo diário de

água quente e tornar o tempo de retorno de investimento mais atrativo.
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Resumo: Os modelos numéricos são utilizados amplamente em diversas áreas tecnológicas e, dentre elas,
pode-se destacar a engenharia civil.  O presente artigo aplica modelos numéricos normativos dentro da
análise de estruturas de concreto armado da construção civil, os quais permitem cálculos mais precisos que
representam situações reais das solicitações às quais uma estrutura está submetida. Como mencionado,
estes modelos numéricos são propostos através de normas, as quais sofrem alterações ao longo dos anos,
adaptando-se às novas tecnologias existentes do cenário atual. Este artigo procura comparar diferenças na
excentricidade de primeira ordem de um pilar-padrão de concreto armado ao se utilizar os métodos de
cálculos normativos propostos pela NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento em sua
versão datada de 1978 e a sua versão mais atual de 2014. Pela norma de 1978, atingiu-se um valor de
excentricidade de primeira ordem igual a 4,50cm, enquanto que com a norma de 2014, foi possível um valor
de excentricidade de primeira ordem igual a 2,70cm. Com a NBR 6118:2014, é possível atingir valores de
excentricidades menores, desde que seja efetuada uma análise global da estrutura. Como resultado final,
tem-se um projeto mais econômico, mantendo os critérios de segurança assegurados pelas normas.

Palavras-Chave: Pilares, excentricidade acidental, excentricidade de primeira ordem, concreto armado.

1 INTRODUÇÃO

Houve, a partir do ano de 2003, uma importante revisão da norma de concreto

armado, a NBR 6118 (atualmente na revisão 2014). Segundo Silva (2008) a revisão em

questão criou um produto mais bem elaborado e abrangente do que a versão anterior da

mesma  norma,  a  NBR  6118/78.  Ainda  de  acordo  com  o  autor,  tais  melhorias  são

decorrentes  de  transformações  técnicas  da  área  de  conhecimento  e  do  avanço  dos

softwares e das ferramentas de cálculo para estruturas de concreto armado.

Segundo  Ferreira  e  Oliveira  (2005),  as  alterações  realizadas  no

dimensionamento  de  pilares  geram  economia  no  consumo  de  aço,  uma  vez  que  o

dimensionamento ficou mais rigoroso e menos conservador. 

Ao se tratar da comparação entre as normas em relação ao dimensionamento

da armadura dos pilares, a NBR 6118/78 recomendava o uso da excentricidade acidental,

enquanto que a NBR 6118:2014 indica que a mesma pode ser desprezada, desde que

seja realizada uma análise global da estrutura. Essa dispensa da excentricidade acidental

acaba  por  diminuir  o  momento  de  projeto  e,  por  sua  vez,  diminui  a  quantidade  de
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armaduras nos pilares, impactando em um projeto mais econômico (Ferreira e Oliveira,

2005). 

O  presente  artigo  apresenta  um comparativo  entre  a  NBR 6118/78  e  NBR

6118:2014  quanto  ao  cálculo da  excentricidade  de  primeira  ordem,  notadamente  na

consideração das imperfeições geométricas locais.  Vale lembrar  que tal  redução só é

possível  com  uma  análise  global  da  estrutura,  algo  possível  graças  aos  softwares

específicos para dimensionamento de estruturas de concreto armado.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

As excentricidades de primeira ordem (e1) que geram momento no pilar são

divididas em: excentricidade inicial  (ei),  excentricidade acidental (ea),  excentricidade de

forma (efo) e excentricidade por fluência (efl).

Tendo em mente que o acréscimo da excentricidade reflete em um acréscimo

do momento atuante no pilar, quanto maior for essa soma, maior será o custo da estrutura

para suportar os esforços solicitantes. O momento final é calculado através da Eq (1).

M k=Nk xe1 (1)

Sendo Nk o esforço normal de cálculo.

A figura 01 ilustra a aplicação de carga normal em um pilar em duas situações,

sem (a) e com (b) excentricidade, onde se percebe no segundo caso que o pilar precisa

resistir,  além  do  esforço  normal  (Nk),  ao  momento  fletor  (Mk)  resultante  das

excentricidades.

Figura 01 – Aplicação de carga normal sem excentricidade e com excentricidade (vista frontal, planta e vista

isométrica).

Fonte: dos autores.

Pinheiro (2013) menciona que quando não existir coincidência entre os eixos

baricêntricos das vigas e o centro de gravidade da seção transversal do pilar, deve ser
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levada em conta  a  diferença  entre  essas referências,  chamada de excentricidade  de

forma. Os tipos de pilares existentes, bem como suas excentricidades, estão indicados na

figura 02.

Figura 02 – Tipos de pilares

Fonte: dos autores.

Quando possuímos um pilar esbelto ou muito esbelto (esbeltez superior a 90)

devemos considerar a  excentricidade de segunda ordem e por fluência, a qual leva em

conta um desaprumo em função da duração de uma ação sobre um pilar.

As excentricidades iniciais (ei) aparecem em função das ligações entre pilares e

vigas  na  estrutura  monolítica  de  concreto  armado,  as  quais  são  obtidas  através  do

momento que atua nessas ligações, no topo e na base do pilar e a força normal. Essa

relação é expressa na Eq (2).

e i=
M k

N k
   (2)

As  excentricidades  de  primeira  ordem nos  pilares  acarretam momentos  de

primeira  ordem nos  mesmos e,  de  acordo com a NBR 6118:2014,  essas  podem ser

calculadas  de  duas  formas,  prevalecendo  o  maior  valor  obtido.  Uma  das  formas  é

utilizando-se apenas a excentricidade mínima (e1mín) dada pela Eq. (3).

e1mín=0,015+0,03h  (3)

Sendo “h” a altura da seção transversal na direção considerada, em metros.

Conforme a NBR 6118:2014, as imperfeições geométricas podem ser divididas

em imperfeições globais e locais. Enquanto nas imperfeições globais devemos considerar

o  efeito  de  desaprumo  dos  elementos  verticais  na  estrutura  como  um  todo,  nas

imperfeições  locais  avaliamos  o  pilar  entre  pavimentos.  A figura  03  ilustra  os  efeitos

supracitados.
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Figura 03 – Imperfeição global e imperfeição local em pilares

Fonte: NBR 6118:2014.

De acordo com a NBR 6118:2014, a excentricidade acidental (ea) é calculada

através da Eq (4).

ea=θ1 x l  (4)

Sendo θ1 um valor adimensional calculado através da Eq (5).

θ1= 1
100x √H

 (5)

Onde “H” é o pé direito do pavimento em questão em metros e “l” é o pé direito

em questão, porém em centímetros. Tem-se como valores mínimos e máximos de θ1 os

que seguem:

θmin= 1
300

=3,33 x 10−3/θmax= 1
200

=5,00 x10−3

Já  a  NBR  6118/78  considera  no  seu  item  4.1.1.3  que  se  utilize  uma

excentricidade acidental (ea), com o intuito de considerar a imprecisão do local onde atua

a força  normal  e  o  possível  desvio  da  posição prevista  em relação ao eixo  da peça

durante  a  construção.  Calcula-se  essa  excentricidade  como  h/30  (sendo  “h”  a  maior

dimensão da seção na direção em que se considera a excentricidade), não podendo ser

adotado um valor inferior a 2 cm.

Diferentemente da norma de 1978, a NBR 6118:2014 permite facultar o efeito

das imperfeições locais, desde que a excentricidade de primeira ordem (composta pela

soma de ei + ea) seja superior a excentricidade mínima de primeira ordem calculada na

Eq (3). Ou seja:

e1 > e1,min

Para cálculo da excentricidade de primeira ordem (e1), faz-se uso da Eq(6).

e1=e i+ea     (6)

Caso o valor da excentricidade inicial  não exceda o valor da excentricidade

mínima, seu valor deve ser acrescido na forma de excentricidade acidental, de forma que

a excentricidade de primeira ordem fique, pelo menos, igual ao valor mínimo calculado.
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3 METODOLOGIA

Os cálculos  realizados terão como base um pilar  de  concreto  armado com

vinculações  de  apoio  simples  nas  duas  extremidades  (topo  e  base)  e  comprimento

equivalente igual a 3,00 m (três metros), com seção de 14,00 cm x 40,00 cm, conforme

figura 04.

Figura 04 – Pilar utilizado nos cálculos

Fonte: dos autores

Figura 05 – Desenho esquemáticos das excentricidades
encontradas, considerando cada versão da norma

Fonte: dos autores

O carregamento  aplicado  no  pilar  é  um esforço  normal  de  cálculo  (Nk)  de

1000 kN, possuindo um momento inicial proveniente do carregamento das vigas e lajes

(Mk) de 2500 kN.cm.

Será,  portanto,  realizada uma análise global  do sistema para obtenção dos

resultados de Nk e Mk, tendo como finalidade o cálculo da excentricidade de 1ª ordem (e1).

3.1 Cálculo das excentricidades, considerando a NBR 6118/78

Ao aplicar-se os valores do exemplo em questão às equações supracitadas, a

excentricidade inicial e acidental possuirão os seguintes valores:

e i=
M k

N k
=2500
1000

=2,50 cm    ;     ea=
h
30

=40
30

=1,33 cm

sendo adotado portanto o valor mínimo de ea = 2,00cm.

Portando, a excentricidade total ao se considerar as diretrizes da NBR 6118/78

é a seguinte:
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e1=e i+ea  = 2,50 + 2,00 = 4,50cm

3.2 Cálculo das excentricidades, considerando a  NBR 6118:2014

Para tais cálculos, será considerado o eixo x como padrão (e1x). Ressalta-se

que os cálculos para o eixo y são feitos de forma análoga.  Tem-se como cálculo da

excentricidade mínima e inicial:

e1mín = 0,015 + 0,03h = 0,015 + 0,03 x 0,40 = 0,0270m = 2,70cm.

e i=
M k

N k
=2500
1000

=2,50 cm    ;      ea=θ1 x l  

θ1= 1
100x √H

= 1
100 x√3

=5,77 x10−3

Portanto considera-se o valor máximo de θmax=5,00 x10−3 . Logo:

ea=θ1 x l=5 ,00 x10
−3 x300=1,73 cm

Levando  em  conta  que  a  condição  abaixo  não  foi  respeitada,  deverá  se

considerar um valor adicional de excentricidade acidental (ea) de 0,20cm para o que valor

da e1 seja igual ao mínimo. 

Portanto para e1mín > ei, tem-se:

ea=0,20 cm     ;      e1=e i+ea  = 2,50 + 0,20 = 2,70cm

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores das excentricidades obtidos pela NBR 6118/78 e NBR 6118:2014

estão expressos resumidamente na Tabela 01, assim como na Figura 05.

Tabela 01 – Comparativo entre os valores de excentricidades encontrados

Fonte: dos autores
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Na  NBR  6118/78,  obteve-se  um  valor  de  excentricidade  total  de  4,50cm

decorrente da soma da excentricidade inicial com a excentricidade acidental. Já pela NBR

6118:2014, obteve-se um valor de excentricidade total de 2,70cm. Como a excentricidade

inicial não excedeu a mínima, houve apenas um complemento da excentricidade acidental

(ea=0,2cm) de modo que o e1 atingisse o valor mínimo de 2,70 cm.

Segundo Santos (2008), ainda não há consenso total sobre a consideração do

momento mínimo de 1ª ordem em estruturas reticulares, cabendo ao projetista interpretar

as prescrições da NBR 6118:2014. Dessa forma, esse artigo traz ao meio técnico uma

discussão  sobre  o  assunto  e  uma  diretriz  de  como  o  projetista  pode  dispensar  as

imperfeições  geométricas  locais  (excentricidades  acidentais)  de  forma  consciente,

resultando  em  um  projeto  mais  econômico,  mantendo  os  critérios  de  segurança

assegurados pelas normas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho mostrou uma redução na excentricidade primeira ordem

para o dimensionamento de pilares de concreto armado. Com esta redução, o momento

de cálculo também acaba sendo reduzido, o que se traduz em uma menor quantidade de

armadura a ser empregada na estrutura. Desta forma, diminui-se o consumo de aço nos

pilares de uma forma geral, acarretando em uma maior economia na estrutura, mas sem

diminuir  a  confiabilidade e  segurança da mesma.  Assim,  os  princípios  de um projeto

estrutural (segurança, economia e durabilidade), ficam mantidos.

Deve-se  levar  em  conta  o  fato  de  que,  comparando  as  duas  normas,  as

prescrições  da  NBR  6118:2014  relativas  ao  dimensionamento  dos  pilares  levam  a

armaduras menores, mas, por outro lado, pressupõem a análise da estrutura como um

todo, utilizando preferencialmente modelos de pórtico e considerando corretamente as

ações  horizontais.  Caso  contrário,  as  excentricidades  acidentais  ou  as  imperfeições

geométricas  locais  devem  ser  necessariamente  levadas  em  consideração  para  o

dimensionamento dos pilares.
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Resumo: The aim of this project is to provide a mobile device with the necessary software and hardware
tools in order to be able to be used as a wireless controller for PC gaming. In order to achieve this, we will
take advantage of the Bluetooth Low Energy technology, which allows us to share information between an
Android  Smartphone  and  an  Arduino  Leonardo  with  an  HM-11 BLE  module  connected,  and  send  the
commands the user desires to a computer.

Palavras-Chave: Bluetooth Low Energy, Arduino, Android, Wireless Communications

1 INTRODUCTION

The videogames industry  currently  represents  one strong economic sectors.

The market value is worth in billions euros and growing exponentially, especially in the

latest  years.  It  Is  a  very  changing,  demanding  and  profit  market,  which  needs  new

products to continue evolving.

Many  companies  have  been  enhancing  the  videogames players  experience

through improving the peripheral devices used to play. If we compare the first consoles

commands with  the new models,  we can appreciate a significant change produced by

advances in consumer electronics.

New advances in  telecommunications permit  higher  transmission  bandwidth,

new technologies like wireless communications make possible information transmission

using more sophisticated devices.

In this project, we are going to use bluetooth technology to interconnect various

devices using wireless communication. Control data can be sent from control devices to

computers using radiofrequency links.

Bluetooth features like low latency and power consumption as well as coverage

range make this technology suitable for applications like developing devices commands to

control computer videogames.

2 PROJECT DESCRIPTION

The project aim is to build a system which will be connected to a computer and

will  control  videogames  through  commands  received  from  a  mobile  device  using

Bluetooth.To do it, we are going to use an Arduino Leonard board with a HM-II bluetooth
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low energy module which will allow bluetooth connectivity between one mobile device and

our implemented system.

The Arduino board will act as a bridge between a smartphone and a computer,

it will receive the control data commands sent from the mobile device and will interpret

them.

3 COMPONENTS

3.1 Arduino Leonardo board

The Arduino Leonard board is the main project element, its function is receiving

information and translate it to commands to the attached computer.

The main board element is an Atmega32u4 microcontroller, unlike other board

as Arduino UNO, Arduino Leonardo does not need a second microprocessor because it

has an USB controller integrated on board.

The  Arduino  Leonardo  will  be  connected  by  the  USB  output  port  to  the

computer on which we want to work. The microcontroller of the board has a circuit inside

called an analog-to-digital converter or ADC that reads this changing voltage and converts

it to a number between 0 and 1023. So the resolution is:

mV
V

=  88.4
1024

 5
 Resolution       (1)

3.2 HM-11

The  HM-11  is  a  bluetooth  low  energy  module  which  can  be  connected  to

Arduino board to allow Wireless communication.

Figura 01 – HM -11 device 

Source: Seeedstudio

This  Bluetooth  module  has  a  pre-built  firmware  that  accept  AT  commands

configuration. The next table shows the HM-11 BLE module pinout:
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Table 01 – HM-11 pinout 

Pin Name Description

1 UART-RTS UART

2 UART-TX UART data sending

3 UART-CTS UART

4 UART-RX UART data reception

5,6,7,8,10 NC/NV

9 VCC Power 3.3V

11 RESETB RESET

12 GND GROUND

13 PIO3 IO Port

14 PIO2 Digital input/output

15 PIO1 LED indicator

16 PIO0 Pin button

Source: Seeedstudio

In  this  project  we  are  only  using  pin  2,4,9  and  12  from HM-11  module  to

interconnect it to Arduino Leonardo.

3.3 Mobile device

It is necessary to use a mobile device with bluetooth 4.0 connectivity to send

commands to HM-11 module, such as:

Iphone (model 4s or higher)

Ipad (third generation or higher)

Smartphones or Android Tablet (4.3 or higher version)

The main advantage of using BLE technology in mobile devices is consumption

power saving compared with previous bluetooth versions, which is a very important feature

to take into account because it will permit a longer duration time for end users.

Once  selected  the  mobile  device,  we  must  install  a  graphical  interface

application used to send the different buttons commands to the HM-11 module using BLE.

We have decide to develop an specific application to have a better control of commands to

send using Bluetooth as well as making a customization according to requirements.
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4 DEVELOPMENT

First of all, we need to interconnect the Arduino Leonard board and the HM-11

module, as it is shown in the figure below: 

Figure 02 – Assembly schema 

Source: Fritzing

The HM-11 TX pin must be connected to RX Arduino pin to receiv information

sent by the Bluetooth module, similarly,  the HM-11 RX pin should be connected to TX

Arduino.  The latest  connection is  not  strictly necessary because the communication is

unidirectional (from mobile device to Arduino). However, we have decided to connect them

to be able to receive AT commands from Arduino to configure the HM-11 module. Finally,

we  connect  the  Arduino  board  to  the  computer  through  a  micro  USB cable  and  the

assembly is done.

The wireless communications is the most important part of the Project. We must

be able to transmit information from the mobile device to the HM-11 BLE module.

We should enable the Bluetooth network from the mobile device and run the

developed application.

In this project we have used an Android 6.0.1 device, but we could also have

used any IOS device with BLE connectivity.

The application developed has been designed to search for any wireless device

using BLE in the operational range and pair with one of them. Once paired, it permits

sending commands to the HM-11 module and see the commands sent throught Arduino

serial monitor.

Figure 03 – BLE devices found.
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Source: BLE app 

The application is able to send encoded keys from the mobile device to Arduino

board, which will translate them to commands keyboard that will be sent to the computer.

The application sends a code when pressing a button in the mobile device and another

code when releasing it, this allows sending the command “button pressed” from Arduino

board to the computer until the user release the key.

Figure 04 – Command Graphical Interface

Source: BLE app

The  following  figure  is  a  description  of  connection  phases  between  the

smartphone  application  and  the  HM-11  module.  The  application  graphic  interface  is

simple, it has four direction arrow buttons, “A”, “B” and “Start” buttons which are intended

to drive basic computer videogames. The application also has a disconnect button to stop

the communication with Arduino any time.

Finally,  we  need to  develop a  program to  translate  all  information  received

through HM-11 module to commands know by computers.

Arduino Leonard board can emulate a computer keyboard, using key pressing

to control computer games.
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4.1 Sketch code

Libraries referring to the software serial ports and keyboard control are included

at the top of the sketch. There are necessary for the proper functioning of the program

actions such as reading data from the Bluetooth module or pressing a keyboard key.

After  the  “include”  section,  we  define  the  serial  ports  in  which  we  have

physically  connected  the  HM-11  BLE  module:  8  is  the  reception  port  and  9  is  the

transmission one. The string “tmp” is also defined and it will be used to associate the value

the program reads from the serial port.

In the setup function, all the components used by the program are initialized.

Finally, the loop will be programmed, which is the part of the code that will be

repeated while the Arduino is on. While the defined serial ports are available, the device

keeps reading and storing the data that receives into the String "tmp".

Using an “if” loop, when the “tmp” string contains something, it means that the

Arduino has read information from the Bluetooth module, so the program must compare

the numerical code that has received to the order or action that has related.

The relationship between the Android and the Arduino code is very important in

this step, as the numerical value associated with each key should be the same in both

codes so that the device works properly.
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Cases 1 and 2 are linked to the gesture of pressing or releasing the up-arrow

key. Analogously, cases 3 and 4 relate to the down-arrow key.

When pressing the gamepad buttons, the program functions work exactly the

same.

Cases 20 and 21 show how we have implemented the possibility of pressing

two direction buttons at the same time, as many games require this feature.
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Figure 05 –Running system in PC using app.

Source: BLE app

The application flow diagram is shown in the figure below.
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Figure 06 – Flowchart 

Source: BLE app

5 CONCLUSIONS

Once the system was completely operational, we tested it  using a computer

videogame verifying both control and behaviour correctness. There is no delay between

pressing a key button in the smartphone and the corresponding action in the computer

videogame due to low latency of Bluetooth low energy technology.

In the middle of Project development, there were some challenges that forced

the next actions:

Arduino  board  can  not  receive  data  from some ports,  therefore  the  HM-11

module was connected to ports 8 and 9 of Leonard.

Adding a delay between pressing and releasing actions was needed to permit

differentiate  both  actions  by  the  computer.  Custom  application  development  in  the

ISSN 2526-4044      p. 671



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

smartphone was needed because there wasn’t any application in Android Store that could

use Bluetooth Low Energy technology.
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Resumo: O  artigo  apresenta  uma  ferramenta  computacional  de  simulação  e  dimensionamento  de
componentes para conversores de níveis de tensão em corrente contínua para corrente contínua. Para a
confecção da ferramenta, foi utilizado o programa MATLAB e seus recursos gráficos Graphic User Interface
(GUI) e Simulink. Essa ferramenta apresenta uma interface gráfica interativa com o usuário, que possibilita
ao  mesmo  indicar  os  parâmetros  e  requisitos  necessários  no  funcionamento  do  conversor  e,  assim,
determinar os valores dos componentes (capacitor, indutor) e o ciclo de trabalho (duty cycle), bem como
apresentar os gráficos de simulação da corrente e tensão na carga e no diodo. Para fins de apresentar a
ferramenta desenvolvida, foi tomado como exemplo a simulação em um conversor abaixador de tensão
(Buck). Porém, os recursos estão disponíveis também para os conversores elevador de tensão (Boost) e
abaixador-elevador (Buck-Boost). As características dos componentes são obtidas a partir de cálculos e
apresentadas ao usuário de forma dinâmica, possibilitando que este dimensione seu sistema da melhor
forma possível.
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1 INTRODUÇÃO

Eletrônica de Potência é uma das áreas da Engenharia Elétrica e Eletrônica

utilizada  no  processamento  da  energia  elétrica,  visando  aumentar  a  qualidade  dos

processos  de  conversão  estática  desta  e  no  controle  do  fluxo  de  potência.  Essa

conversão estática é realizada por dispositivos conversores compostos por um circuito

que possui elementos passivos, como resistores, indutores e capacitores, e elementos

ativos, como transistores de potência (MOSFETs, IGBTs), diodos e tiristores. 

Dentre os meios de conversão existentes, existem os conversores estáticos de

corrente contínua para corrente contínua (CC-CC) que são operados a partir de regime de

chaveamento  utilizando  de  capacitores,  indutores  e  diodo  para  controle  do  fluxo  de

potência  de uma fonte de entrada para uma carga na saída do conversor.  (AHMED,

2000). 

A utilização de conversores CC-CC se dá pela necessidade de se ajustar um

nível de tensão ou de corrente contínua na entrada do dispositivo para outros valores nos

terminais  de  saída.  Sua  aplicação,  amplamente  difundida,  ocorre  em  controle  de

velocidade  em motores  de corrente  contínua,  geração de energia  elétrica  a  partir  de

tecnologias renováveis, carregadores de bateria, motores de veículos elétricos e híbridos

(POMILIO,  2014),  redes  de  transmissão  em  corrente  contínua,  que  são  alternativas
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viáveis para transmissão em longas distância (SATO, 2013, p. 29), em geradores eólicos

off-shore (TAVARES, 2010, p. 51), entre muitas outras.

Os conversores CC-CC normalmente utilizados são: conversor abaixador de

tensão  (Buck),  conversor  elevador  de  tensão  (Boost)  e  conversor  abaixador-elevador

(Buck Boost). 

A  importância  da  utilização  desses  conversores  faz  com  que  um  bom

dimensionamento dos dispositivos seja fundamental para que se possa obter precisão nos

resultados da conversão conforme valores desejados. Dessa forma, o dimensionamento

dos componentes ideais para o sistema desejado auxilia no alcance de bons resultados. 

Uma maneira eficaz de dimensionamento desses componentes é por meio de

simulação.  Sabendo-se  as  características  e  requisitos  desejados  para  o  sistema,  os

valores  desses  componentes  podem  ser  obtidos  por  meio  de  cálculos  e  simulações

matemáticas,  diminuindo  a  chance  de  erros  quando  o  equipamento  for  posto  em

funcionamento. 

Dentre os programas que podem ser utilizados para as simulações, o MATLAB,

utilizado nesse projeto, se torna uma opção interessante por contar com bibliotecas de

cálculos e ferramentas úteis para interação com o usuário, simulação de modelos físicos e

apresentação de gráficos. A interação com o usuário se dá por meio da ferramenta GUI

(Graphical User Interface) que possibilita a criação de uma interface gráfica para inserção

de dados e apresentação de gráficos e resultados. 

Dessa forma, esse artigo apresenta uma ferramenta interativa para a simulação

de  conversores  CC-CC,  onde  o  usuário  insere  os  requisitos  necessários  para  o

funcionamento  de  seu  sistema  e  recebe  o  valor  dos  componentes  e  os  gráficos  de

simulação apresentando o funcionamento do conversor. 

O  artigo  está  estruturado  da  seguinte  forma:  na  seção  2  é  apresentada  a

metodologia  empregada  na  elaboração  da  ferramenta  computacional,  na  seção  3  é

apresentada a ferramenta, seu modo de utilização e os resultados obtidos em simulação,

e na seção 4 têm-se as considerações finais. 

2 METODOLOGIA

Inicialmente foram estudadas as topologias de conversores CC-CC, bem como,

a  forma  de  dimensionamento  desses  sistemas.  Para  simulação  na  ferramenta

computacional foram selecionadas as três topologias principais e mais utilizadas desses

conversores, sendo elas: Buck, Boost e Buck – Boost.
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O conversor Buck tem como função converter a tensão CC de entrada para um

valor de tensão CC mais baixo, já o conversor Boost regula a tensão de saída para um

valor mais alto que o da entrada. O conversor Buck Boost combina as características de

ambos os conversores, podendo fornecer uma tensão média de saída maior ou menor

que a tensão de entrada (BARBI e MARTINS, 2008). 

Para fins de demonstração do simulador, será tomado como base o conversor

Buck,  devido ao espaço disponível  no artigo. Todavia, a ferramenta apresenta os três

tipos de conversores citados. 

A topologia Buck é composta por um circuito básico que contém uma fonte de

tensão  CC,  uma  chave,  um  diodo,  um  indutor,  um  capacitor  e  a  carga  (BARBI  e

MARTINS, 2008, p. 51), que será demonstrada como uma resistência (Figura 1).

Figura 1 - Conversor Buck

 
Fonte: (OLESKO at al., 2008)

Com a chave S fechada, o diodo fica polarizado inversamente, fazendo com

que flua corrente diretamente através do indutor L para o capacitor C, que aplica sobre o

resistor R uma tensão de saída Vs, por estar em paralelo com este. Quando a chave S é

aberta, a energia acumulada no indutor mantém a corrente circulando na carga de saída e

o diodo, agora polarizado diretamente, permite que isso ocorra.

 O Ciclo de Trabalho (DC, do inglês Duty Cycle) em conversores CC-CC com

modulação por largura de pulso (PWM, do inglês Pulse Width Modulation) é a relação do

tempo de condução do interruptor (Ton) e o período de comutação da chave (T) (BARBI e

MARTINS, 2008, p. 51). 

Quando a chave S está fechada, tem-se para a tensão no indutor VL :

VL=Ve−Vs                                                        (1)

Ao abrir a chave S:

VL=−Vs                                          (2)
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Em regime permanente:

∫
0

T

VLdt=∫
0

Ton

VLdt+∫
Ton

T

VLdt=0                             (3)

Substituindo-se Eq. (1) e Eq. (2) em Eq. (3):

∫
0

Ton

(Ve−Vs)dt+∫
Ton

T

−Vs dt=0                             (4)

(Ve−Vs )Ton=Vs (T−Ton )                                (5)

Ton
T

= Vs
V e

=DC                                               (6)

A indutância L  pode ser encontrada a partir da tensão sobre o indutor:

VL=L
d I L
dt

                                                (7)

Onde,

d I L=∆ I L (8)

d t=∆ t=DC .T                                          (9)

Substituindo Eq.1, Eq. 8 e Eq. 9 na Eq. 7:

Ve−Vs=L
∆ I L
DC .T

                                      (10)

(Ve−Vs )DC
f ∆ I L

=L                                             (11)

(Vs−Vs .DC )
f ∆ I L

=L                                              (12)

Assim, a indutância L  pode ser dada por:

L=
(1−DC )Vs
f ∆ I L

                                           (13)

Já a capacitância C  pode ser obtida a partir da função senoidal da corrente

através do capacitor:

IC=
∆I L
2
sen (2πft )                                        (14)

∆V C
2

= 1
C
∫ ICdt                                          (15)

Substituindo a Eq.14 na Eq. 15:

∆V C
2

= 1
C

∆ I L
2

∫ sen (2πft )dt                                 (16)
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∆V C
2

=
∆I L
4 πf C

                                                  (17)

Dessa forma, pode-se determinar a capacitância C  através da Eq. 18:

C=
∆ I L

2 πf ∆V C
                                                  (18)

Após  o  estudo  do  dimensionamento  dos  conversores,  foi  elaborada  a

ferramenta computacional. Inicialmente foi utilizada a ferramenta  GUI do  MATLAB  para

montar a interface. A ferramenta foi projetada de forma que o usuário forneça os dados

de:  tensão  de  entrada,  tensão  de  saída,  potência,  variação  de  tensão  no  capacitor,

variação de tensão no indutor, frequência de comutação da chave e o conversor CC-CC

desejado.  Com essas informações,  ao  clicar  no  botão  OK da  interface é  realizado o

dimensionamento do indutor, capacitor e  duty cycle, através da utilização das equações

apresentadas. Os gráficos de simulação da tensão e corrente na carga e no diodo são

apresentados a partir de simulação no Simulink para cada circuito conversor, que recebe

como entrada, os dados fornecidos e calculados e o usuário seleciona através de botões

de interface se deseja visualizar tensão ou corrente na carga e no diodo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nessa seção serão demonstrados os resultados obtidos com a utilização da

ferramenta computacional. Conforme citado anteriormente, por questões de espaço no

artigo, essa apresentação será feita para o conversor abaixador de tensão Buck.

A simulação  ocorre  a  partir  de  uma  interface  interativa  (Figura  2),  onde  o

usuário tem possibilidade de escolher entre os três conversores CC-CC apresentados.

Após a escolha, o mesmo fornece os dados necessários para o dimensionamento e, em

seguida, visualiza os resultados e gráficos. 

Tomando  como  exemplo  a  escolha  de  um  conversor  Buck,  com  valores

apresentados na Figura 2, são obtidos os resultados apresentados na Figura 3.
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Figura 2 – Interface de inserção de dados da ferramenta computacional

                                                    Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 3- Apresentação dos resultados para um exemplo numérico

Fonte: Elaborado pelo autor

Dessa forma, é possível dimensionar o capacitor (159,15 nF), indutor (6 mH) e

duty cycle (0,5) necessários para atingir os resultados esperados. A simulação também

pode ser realizada para os outros conversores apresentando resultados satisfatórios.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo apresentou a primeira versão de uma ferramenta computacional

para  o  dimensionamento  de componentes  em conversores  de corrente  contínua para

corrente contínua. Com uma interface interativa com o usuário, a ferramenta apresenta os

resultados  de  dimensionamento  desses  componentes  a  partir  de  parâmetros  pré-

estabelecidos  pelo  usuário.  A  ferramenta  conta  com  o  dimensionamento  dos  três

principais  conversores  CC-CC:  Buck,  Boost e  Buck  Boost.  Com  o  propósito  de

exemplificar o funcionamento,  foi  apresentado o dimensionamento e simulação com o

conversor  Buck,  apresentando os resultados que a ferramenta obtém, bem como sua

interface gráfica e modo de operação. 

Por ser uma versão inicial, a ferramenta será aprimorada a partir da aplicação

de conhecimentos relacionados ao controle, incluindo estratégias de regulagem de tensão

de saída, e ainda será reformulada para que possa realizar a seleção de componentes

com base nos valores comerciais disponíveis no mercado. 
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ANALISE TEÓRICA DE UM SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE MÓDULOS
FOTOVOLTAICOS UTILIZANDO ÁGUA EM CONVECÇÃO NATURAL

Rafael Francisco Schlindwein Odisi, Fernando Henrique Milanese
Universidade Federal de Santa Catarina-Campus Araranguá/PPGES-Programa de Pós Graduação em energia e

sustentabilidade/ppges@contato.ufsc.br

Resumo: A conversão da luz solar em energia elétrica se dá pelo efeito fotovoltaico e, devido a esse
fenômeno físico, os fótons incidentes no módulo fotovoltaico convertem-se tanto em energia elétrica quanto
calor. A temperatura de operação é o principal agravante no desempenho do módulo. E causa uma perda
na eficiência elétrica, tendo como consequência a diminuição na potência máxima de saída. Este estudo
apresenta uma análise teórica de um sistema de resfriamento utilizando água em convecção natural para
diminuir a temperatura de operação do módulo fotovoltaico. No sistema proposto, a água escoa por um duto
anexado na parte inferior do módulo e tubulações conectando este duto a um reservatório, como a caixa
d’água do edifício. Na análise teórica foi utilizado um software comercial para o cálculo das temperaturas
pelo método das diferenças finitas a partir de balanços de energia no duto de resfriamento, no reservatório
e  nas  tubulações  de  conexão.  Na  condição  de  irradiação  de  850W/m2,  para  8  módulos  de  1,6  m2,
reservatório  de  1.000  litros,  e  após  5  horas  consecutivas  partindo  de  uma  temperatura  de  20  C,  a
temperatura máxima atingida pela célula fotovoltaica caiu de 70 C para aproximadamente 57 C com o
sistema  proposto.  Os  resultados  mostram ainda  que  a  eficiência  do  módulo  diminui  de  15,6  %  para
aproximadamente 12% quando não há sistema de resfriamento e aproximadamente 13,3% com o método
de resfriamento proposto, o que equivale a um aumento de eficiência de aproximadamente 10%.

Palavras-Chave: sistema de resfriamento, aumento de eficiência; módulo fotovoltaico;.

1 INTRODUÇÃO

No  contexto  atual,  a  energia  solar  é  uma  fonte  promissora  de  energia  renovável.

Normalmente há dois tipos de sistema de conversão da energia solar: sistema térmico, no

qual converte a energia solar em calor e sistema fotovoltaico convertendo em energia

elétrica. A eficiência de conversão do módulo fotovoltaico está em torno de 10-20%. Isso

significa que os 80-90% são perdidos em forma de calor e reflexão e não são convertidos

em energia  elétrica.  Isto  causa um aumento  na temperatura nas células  fotovoltaicas

diminuindo a tensão de operação e consequentemente tendo uma perda na eficiência de

conversão.  Neste trabalho,  será estudado uma proposta para resfriamento de módulo

fotovoltaico,  cujo objetivo é verificar a temperatura final  do módulo com o sistema de

resfriamento, sem resfriamento e o que isso representa em aumento na sua eficiência. 

Os sistemas estudados na literatura para resfriamento de módulos fotovoltaicos

podem utilizar água ou ar como fluido refrigerante. Além disso, em ambos os casos a

movimentação  do  fluido  pode  ser  forçada,  com  uma  bomba  ou  um  ventilador,

proporcionando a diminuição na temperatura e aumentando a eficiência.  Popovici et al.

(2016),  afirma que a  redução média  na eficiência  é  de  0,5% para  cada aumento  na

temperatura do módulo acima de 25ºC. Yadav et al. (2016), investigou a implementação

de uma tecnologia de refrigeração utilizando jato de água em três condições de testes:

somente  na  parte  da  frente  do  módulo,  na  parte  de  trás  e  ambas  as  faces.  Eles
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concluíram que a aplicação da técnica de resfriamento em ambos os lados levou a uma

melhora na eficiência em 16% e na redução da temperatura para 27ºC, sem o processo

de resfriamento a eficiência caiu para 14% e teve aumento na temperatura de 56ºC. Tang

X. et  all.  (2010),  abordaram uma aplicação experimental  em módulos fotovoltaicos ao

utilizar calhas de água na parte de trás do módulo,  tendo como objetivo da pesquisa

verificar a forma de transferência do calor gerado pelo módulo fotovoltaico, redução na

temperatura  e  melhorar  a  eficiência  de  conversão.  Aplicando  este  método  de

resfriamento,  chegou-se  numa  melhora  de  8,4%  na  potência  de  saída,  já  para

temperatura teve seus valores entre 30ºC a 35ºC.  Kordzadeh et al.  (2010),  estudou a

utilização de um sistema de bombeamento com filme fino de água sobre a superfície do

módulo fotovoltaico. Os resultados mostram que, sem o sistema de resfriamento, tem-se

um decréscimo na eficiência, enquanto que ao utilizar o bombeamento do filme fino de

água,  constatou-se  um  aumento  na  potência  gerada  pelos  módulos  fotovoltaicos.

Gotmare  et  al.  (2015) estudaram uma  possível  melhoria  no  desempenho  do  módulo

fotovoltaico  utilizando  ar  em  convecção  natural.  Destacou-se  que  a  diminuição  na

temperatura levou a um aumento na potência de saída do módulo fotovoltaico. Chen et al

(2014),  pesquisaram  uma  proposta  referente  a  performance  do  módulo  fotovoltaico

utilizando um sistema de resfriamento com ar e convecção natural fluindo por debaixo do

sistema, aplicando este método os autores destacaram um aumento de 1,8% na eficiência

do módulo fotovoltaico.

2 METODOLOGIA

Este estudo terá como base um modelo teórico de resfriamento para módulo

fotovoltaico utilizando água em convecção natural. Como base na simulação teórica será

utilizado o software EES (Engineering Equation Solver) para o cálculo das temperaturas

pelo método das diferenças finitas. No estudo serão considerados: um módulo fotovoltaico

com área nominal de 1,62m², eficiência de conversão 15,6% (em condição padrão de

teste  25ºC e  1000W/m²),  irradiação solar  850W/m²,  temperatura  ambiente  de 20ºC e

velocidade média do ar 6m/s. Como analise teórica dos resultados, será comparado a

diferença na temperatura do módulo com e sem o processo de resfriamento. A Figura 1

apresenta  um  esboço  do  sistema  proposto,  ele  consiste  basicamente do  módulo

fotovoltaico adaptado com duto na parte traseira, por onde a água escoa, e tubulações

conectando estes dutos à caixa d’água do edifício. A radiação térmica absorvida aquece a

água dentro do duto, que fica mais quente que a água do reservatório. A diferença de
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densidade gera um empuxo na água quente que estabelece um circuito termossifão e faz

circular a água naturalmente pela tubulação, sem necessidade de bomba.

Figura 1 – Representação de um esboço do sistema proposto

Fonte: Autor

Figura 2 – Representa um esquema em corte do módulo fotovoltaico em estudo

Fonte: Autor

A Figura  2  mostra  um  circuito  térmico  equivalente  no  módulo  fotovoltaico.  O

módulo é composto por várias camadas. A primeira camada é vidro temperado de alta
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resistência de impacto. A segunda é um filme encapsulante conhecido como acetato-vinilo

etileno (EVA). Terceira camada consiste nas células fotovoltaicas propriamente ditas. Para

quarta camada tem-se novamente o (EVA). A quinta camada é composta por tedlar ou

conhecido também como back sheet, tendo função em aumentar a resistência do conjunto

encapsulado.  Por  fim  a  sexta  camada  é  dado  pelo  duto  de  resfriamento  do  módulo

anexado na face inferior do conjunto.

2.1 Equações do balanço de energia

A  seguir  são  apresentadas  as  equações  para  modelagem  do  processo  de

resfriamento do módulo fotovoltaico. O procedimento consiste em aplicar a 1ª.  Lei  da

Termodinâmica para cinco volumes de controle: célula fotovoltaica, reservatório, linha fria,

linha quente e duto de resfriamento do módulo.

V.C na célula fotovoltaica:

Grad ,abs A−
(T cel−Tamb )

R cond ,EVA+R cond ,VIDRO+R conv ,amb

−
(T cel−T água)

Rcond ,EVA+Rcond ,TEDLAR+Rconv , água

−Pe=mCpcel

dTcel

dt
(1)

O primeiro termo consiste no ganho por radiação solar  (Grad,abs), transmitido pelo vidro e

pela  camada de EVA e absorvido pela  célula  fotovoltaica e  (A) é  a  área nominal  do

módulo fotovoltaico. O segundo termo é o calor transferido da célula (Tcel) para o ambiente

(Tamb) através das resistências térmicas de condução pelas camadas de EVA (Rcond,EVA), de

vidro  (Rcond,VIDRO), e a de convecção para o ar ambiente  (Rconv,amb). O terceiro termo é o

calor  transferido  da  célula  para  a  água  (Tágua) através  das  resistências  térmicas  de

condução pelas camadas de EVA de TEDLAR (Rcond,TEDLAR), e a de convecção para a água

de resfriamento  (Rconv,água). O quarto termo é dado pela potencia elétrica  (Pe) produzida

pelo módulo, m é a massa e Cpcel é o calor especifico da célula fotovoltaica.

De  acordo  com  Incropera  e  Dewitt (2014),  todas  as  resistências  de  condução  são

calculadas pela equação:

Rcond=
L
k . A

(2)

onde  L é  espessura  e  k é  a  condutividade  do  material.  De  modo  semelhante,  as

resistências de convecção são calculadas pela equação:
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Rconv=
1
h . A

 (3)

onde h é o coeficiente de convecção, determinado a partir de correlações propostas por

Incropera e Dewitt (2014).

V.C no reservatório:

hA res (T res−T amb)+ṁ [C p (Táguaquente−T águafria)]=mCp

dTres

dt
  (4)

O primeiro termo é a taxa de transferência de calor por convecção do reservatório

(Tres) para o ar ambiente e Ares é a área externa de convecção do reservatório. O segundo

termo estabelece a quantidade de calor, através do fluxo de massa de água (ṁ), onde Cp

é o calor específico da água,  Táguaquente é a temperatura da água quente e  Táguafria é a

temperatura  da água na linha  fria.  O terceiro  termo consiste  na  quantidade  de calor

armazenado no reservatório, que tem massa (m).

V.C na linha fria 

hA linhafria (T linhafria−T amb)−ṁCp(T águafria−T entraágua)=mlinhafriaC p

dTlinhafria

dt
(5)

O primeiro termo apresenta a taxa de transferência de calor por convecção da

linha fria (Tlinhafria) para o ar ambiente e Alinhafria é a área superficial do tubo da linha fria. O

segundo termo estabelece a quantidade de calor através de uma vazão mássica de água

e Tentraágua é a temperatura de entrada de água. O terceiro termo apresenta a quantidade

de calor armazenada na linha fria e mlinhafria é a massa de água na linha fria.

V.C na linha quente

hA linhaquente(T linhquente−T amb)−ṁCp(T saidaágua−T águaquente)=mlinhaquenteC p

dT linhaquente

dt
(6)

O primeiro termo é dado pela taxa de transferência de calor por convecção da

linha quente  (Tlinhaquente) para o ambiente e  Alinhaquente é a área superficial do tubo da linha

quente. O segundo termo é a quantidade de calor através de um fluxo de massa de água

e (Tsaídaágua) é a temperatura de saída de água. O terceiro termo representa a quantidade

de calor armazenada na linha quente e mlinhaquente é a massa de água na linha quente.

V.C. no duto de resfriamento

ṁC p(T entraágua−T saídaágua)+
(T cel−T água)

Rcond ,EVA+Rcond ,TEDLAR+Rconv , água

=máguaC p

dTágua

dt
(7)
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O primeiro termo da equação consiste na quantidade de calor disponibilizado no

duto de resfriamento pelo fluxo de massa de água. O segundo termo é o calor transferido

da célula fotovoltaica para a água através da condução pelas camadas de TEDLAR e EVA

e convecção entre a camada de TEDLAR e a água de resfriamento do módulo que circula

pelo duto. O terceiro termo é estabelecido pela quantidade de calor armazenada na água

contida no duto de resfriamento e mágua é a massa de água no duto de resfriamento.

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Usando  o  software  comercial  EES,  o  sistema  de  equações  apresentadas  foi

resolvido por diferenças finitas. Esta análise será focada na temperatura de operação da

célula fotovoltaica sem e com o sistema de resfriamento proposto, para uma irradiação de

850 Wm2 e por um tempo de operação de cinco horas. A Figura 3 mostra a evolução da

temperatura de operação da célula para o caso estudado.

Figura 3 – Comparação das temperaturas de operação da célula fotovoltaica com e sem resfriamento
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Fonte: Autor

Observa-se que após cada hora de operação do sistema, ouve uma redução na

temperatura  da  célula  fotovoltaica  em  torno  de:  31ºC,  25ºC,  18ºC,  13ºC  e  10ºC,

respectivamente, para cada período. Para representar isso em aumento de eficiência da

célula,  foi  calculada  uma  média  das  temperaturas  acima  citadas,  tendo  então  uma
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redução média de 19,7ºC na temperatura. Aplicando o método apresentado por Popovici

et  al.  (2016),  a  eficiência  do  módulo  diminui  para  12,1%  devido  ao  aumento  da

temperatura como mostrado na Figura 3. Ao aplicar o processo de resfriamento proposto,

há uma redução na temperatura e obtém-se um ganho aproximando de eficiência de 10%,

chegando a um valor aproximado de eficiência do módulo fotovoltaico de 133%. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo foi  analisado teoricamente o efeito do resfriamento de módulo

fotovoltaico com água em convecção natural com intuito de melhorar o desempenho do

mesmo. Destaca-se que a temperatura de operação do módulo é um aspecto importante

a ser estudado, com influência direta na eficiência de conversão elétrica. A temperatura da

célula  é superior  a  70ºC sem o sistema de resfriamento  proposto.  De acordo com a

simulação teórica,  ouve  uma redução  média  na  temperatura  de  19,7ºC.  Este  valor  é

relevante e favorece uma melhora no desempenho do módulo, tendo um aumento de

13,28% na sua eficiência. Uma das vantagens deste método de resfriamento é referente à

circulação da água de resfriamento, que ocorre em convecção natural e não necessita

bomba, que geralmente é empregada nos outros trabalhos da literatura e que consome

boa parte da energia gerada pelo aumento da eficiência.

REFERÊNCIAS

a) Artigos 

GOTMARE, J. A.; BORKAR, D. S.; HATWAR, P. R. Experimental investigation of panel 
with fin cooling under natural convection. Department of Mechanical Engineering, Dr. 
Babasaheb Ambedkar College of Engineering & Research, Nagpur, India. International 
Journal of Advanced Technology in Engineering and Science, 2015.

KORDZADEH, Azadeh. The effects of nominal power of array and system head on the 
operation of photovoltaic water pumping set with array surface covered by a film of water. 
Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Bahonar 
University, Kerman, Iran. Renewable Energy, p. 1098–1102, Jan. 2010.

NIZETIC, S.; COKO, D;.  YADAV, A.; GRUBIŠIC- CABO, F. Water spray cooling technique 
applied on a photovoltaic panel: The performance response. Department of 
Thermodynamics and Heat Engines, University of Split, Faculty of Electrical Engineering, 
Croatia. Energy Conversion and Management, p. 287–296, Jan. 2016.

ISSN 2526-4044      p. 687



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

POPOVICI, George, Catalin; HUDISTEANU, Valeriu, Sebastian; MATEESCU, Dorin, 
Theodor; CHERECHES, Nelu-Cristian. Efficiency improvement of photovoltaic panels by 
using air cooled heat sinks. Faculty of Civil Engineering and Building Services, “Gheorghe 
Asachi” Technical University of Iasi, Romania. Science Direct, Sustainable Solutions for
Energy and Environment, p.425-432, Dez. 2015. 

TANG, X.; QUAN, Z.; ZHAO, Y. Experimental investigation of solar panel cooling by a 
novel micro heat pipe array. Energy and power Engineering, China, v. 2 p. 171-174, 
Agosto 2010.

b) Livros

INCROPERA, Frank P.; DEWITT David P. Fundamentos de transferência de calor e de 
massa. Rio de Janeiro: LTC, 2014.

ISSN 2526-4044      p. 688



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

VALIDAÇÃO DE UM AEROFÓLIO PARA A ASA DE UM AEROMODELO ATRAVÉS DE
SIMULAÇÃO FLUIDODINÂMICA PARA BAIXO NÚMERO DE REYNOLDS

Gabriel Caetano Bauer¹, Elvys Isaías Mercado Curi², Jorge Ricardo Rzatki³, Richard
de Medeiros Castro4 

1,2,3,4Faculdade SATC/Departamento de Engenharia Mecânica/Laboratório da Mobilidade II (LAB.AERO),
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Resumo: Um dos principais requisitos em projetos de aeronaves, é o estudo da aerodinâmica. Reduzir o
arrasto gerado pela estrutura, dimensionar corretamente a asa e dimensionar a empenagem, são exemplos
de estudos aplicados a esta área durante o desenvolvimento de aeronaves. A escolha do perfil da asa está
entre as primeiras etapas na criação de um avião e, possui grande influência sobre as características do
projeto. O ensaio experimental realizado em laboratório através do túnel de vento é o método mais eficaz
para calcular os coeficientes aerodinâmicos do perfil e identificar neste, o comportamento do escoamento
do fluido.  Uma alternativa para realizar estes cálculos  é a simulação fluidodinâmica,  reduzindo o custo
financeiro e o tempo de desenvolvimento de projeto. Esse trabalho teve por objetivo, desenvolver a criação
do volume de controle, geração da malha e modelo de turbulência do fluido, através da simulação pelo
software  ANSYS  CFX®,  para  o  perfil  Eppler  387  e  validar  os  resultados  da  simulação  com  dados
experimentais deste, divulgadas no memorando técnico da NASA. As considerações feitas no decorrer do
trabalho mostraram-se validas, visto que a simulação ficou próxima aos resultados experimentais, sendo
assim o método pode ser aplicado a outros perfis de asa, dando uma maior confiabilidade no projeto.

Palavras-Chave: Simulação fluidodinâmica, aerofólio, aerodinâmica, SAE Brasil AeroDesign.

1 INTRODUÇÃO

O  advento  da  ferramenta  CFD  (Computational  Fluid  Dynamics) permitiu  a

simulação de escoamento dos fluídos na criação de diversos produtos, aumentando a

confiabilidade  de  projetos  que  demandam  o  estudo  da  aerodinâmica,  como  o

desenvolvimento de aviões, carros e prédios (VERSTEEG e MALALASEKAERA, 2007, p.

1). A simulação fluidodinâmica é também uma alternativa aos elevados custos de ensaios

experimentais,  entretanto,  saber  modelar  matematicamente  estes  fenômenos  no

computador,  requer conhecimento e cuidado nos dados extraídos do alvo em estudo.

Validar  a  simulação  e  comparar  com  estudos  experimentais  já  realizados  é  uma

alternativa para inibir erros na etapa de simulação de um projeto (ANDERSON, 1995, p.

6).  A  aplicação  desta  ferramenta  em  competições  estudantis,  como  SAE  Brasil

AeroDesign®, é um dos caminhos para melhorar do produto desenvolvido pela equipe.

A competição SAE Brasil AeroDesign® ocorre anualmente em São José dos

Campos-SP e busca a difusão de técnicas e conhecimento de Engenharia Aeronáutica

entre  os  estudantes  de  Engenharia  (SAE,  2017).  Através  de  um  regulamento,  os

participantes  devem  aplicar  seus  conhecimentos  para  calcular,  testar  e  validar  uma

aeronave rádio  controlada,  buscando  a  maior  eficiência  estrutural  e  a  capacidade  de

carregar o maior peso possível. Um dos requisitos para a equipe ter um bom resultado na

competição,  é  realizar  a  escolha  do  perfil  da  asa  que  possua  características

aerodinâmicas interessantes ao modelo da competição.
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Anderson (2015,  p.  294),  cita  que um perfil  de asa possui  três coeficientes

aerodinâmicos, que são cl  = coeficiente de sustentação, cd  = coeficiente de arrasto e

cm  = coeficiente de momento. Os coeficientes podem ser determinados seguindo a Eq.

(1), Eq. (2) e Eq. (3).

c l=
L

2⋅ρ⋅v2⋅S     (1)    e    
cd=

D

2⋅ρ⋅v2⋅S     (2)    e    
cm=

M

2⋅ρ⋅v2⋅S⋅c     (3)

Em que L [N] = sustentação, D [N] = arrasto, M [N.m] = momento, ρ [kg/m³] =

massa específica do ar, v [m/s] = velocidade de corrente livre, S [m²] = área da asa e c [m]

= corda do perfil.  A Fig. 01 mostra um exemplo de aeronave e seu perfil aerodinâmico

com a direções da velocidade, o ângulo de ataque e das forças de sustentação e arrasto.

Figura 01 – Definições de forças aerodinâmicas, ângulo de ataque e vento relativo em um perfil

 
                                              a)                                                                                                b)

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Obter os coeficientes aerodinâmicos é imprescindível em projeto de aeronaves,

já que estes coeficientes, aliados a informações geométricas do avião, podem predizer a

velocidade mínima de voo, capacidade de carga desejada e etc. (DA ROSA, 2006, p. 97).

2 METODOLOGIA 

Os  coeficientes  aerodinâmicos  de  perfis  variam  em  função  do  ângulo  de

ataque, conhecido como α, o número de Mach e o número de Reynolds (ANDERSON,

2015, p. 297). Como a média da velocidade máxima dos aviões na competição SAE Brasil

AeroDesign® é próxima a 20 m/s, os perfis foram simulados em regime subsônico e,

devido ao número de Mach ser muito baixo, desconsiderou seus efeitos na modelagem. O
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número de Reynolds é determinado através da Eq. (4), e a partir deste, pode-se encontrar

a velocidade na Eq. (5).

Re= ρ⋅v⋅c
μ     (4)    e    

v=Re⋅μ
ρ⋅c     (5)  

Em que Re = Reynolds, µ [Pa.s] = viscosidade ar, ρ [kg/m³] = massa específica

do ar, c [m] = corda do perfil e v [m/s] = velocidade de corrente livre.

2.1 Procedimentos para Simulação

O  perfil  Eppler  387  foi  selecionado  como  parâmetro,  porque  é  possível

consultar  seus  dados  experimentais  num  memorando  técnico,  publicado  pela  NASA

(National Aeronautics and Space Administration).

As  coordenadas  do  perfil  E387  foram retiradas  da  plataforma  online UIUC

(University  of  Illinois  at  Urbana-Champaign)  Applied  Aerodynamics  Group®,  e  então

inseridas no software ANSYS CFX®. Respeitando as orientações no menu de ajuda do

software  ANSYS CFX®, o volume de controle foi  desenhado 12,5 vezes maior que a

corda do aerofólio, que foi inserido com a dimensão da corda de 1 m, evitando a influência

no escoamento do perfil. O ANSYS CFX® não trabalha com simulações 2D, por isso foi

necessário  inserir  uma  espessura  pequena  de  0,1  m,  no  volume  de  controle,  uma

alternativa  comum  para  obter  resultados  2D  para  quem  opta  por  simular  com  este

software.

A representação do volume de controle e perfil E387 é mostrado na Fig. 02.

Figura 02 – Representação do volume de controle do perfil E387
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Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

A malha  gerada  foi  do  tipo  hexaédrica,  com  o  tamanho  dos  elementos

máximos definidos em 0,10 m. Na região próxima ao perfil e na esteira de  downwash,

criou-se uma região para o refino da malha,  já que o perfil  é o objeto de análise da

simulação. Nesta região, definiu-se, elementos com as dimensões máximas de 0,02 m. A

ferramenta  inflation foi  aplicada  no  perfil  e,  seguindo  as  recomendações  do  guia  da

ANSYS CFX® para definir a espessura da camada próxima ao perfil, utilizou-se a Eq. (4),

Eq. (5) e Eq. (6).

Δy=Le⋅Δy+⋅√80⋅14√Rex⋅
1
ReLe     (6)

Em que Δy [m] = espessura da camada próxima ao perfil, Le [m] = comprimento

total do volume de controle, Δy+ = distância da parede adimensional, Rex  = número de

Reynolds em função da corda do perfil  e  ReLe = número de Reynolds em função do

comprimento total do volume de controle. 

Como os dados experimentais do perfil E387 foram ensaiados para Re = 1E+5,

o valor de Rex  foi definido como 1E+5. Aplicando a Eq. (5) com a massa específica do

ar = 1,225 kg/m³, viscosidade do ar = 1,812.10-5 Pa.s e corda = 1 m, obteve-se uma

velocidade do fluído = 1,4792 m/s. Resolvendo a Eq. (4) com a massa específica e com a

viscosidade do cálculo anterior, introduzindo a velocidade do fluído determinada com o

comprimento  total  do  volume  de  controle,  de  25  m,  obteve-se  ReLe  =  2,5E+6.

Substituindo  as  variáveis  da  Eq.  (6)  para  a  distância  da  parede  adimensional  =  1,

recomendada para este tipo de simulação, o valor da espessura da camada próxima ao

perfil é de 0,204 mm. A Fig. 03 apresenta as malhas e o volume de controle na simulação

aerodinâmica.

Figura 03 – Representação da malha gerada no volume de controle e tamanhos dos elementos.
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Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Em  softwares que  realizam  a  simulação  do  escoamento  de  fluídos,  é

necessário informar as condições reais de operação. Para isso, foi definido Symmetry nas

faces  nomeadas  como simétricas  e,  Wall  nas  faces nomeadas  como perfil.  As  faces

nomeadas  como  paredes  e  saída  foram  configuradas  como  Opening,  com  pressão

relativa de 0 atm e temperatura de referência de 15 °C. Na face chamada de entrada, foi

informado como inlet e as componentes de velocidade do fluído foram inseridas como Ux,

na direção x, Uy na direção y e, no eixo z a velocidade informada foi de considerada nula.

As variáveis Ux e Uy são resultados de expressões informadas ao software para facilitar

na coleta dos dados da simulação.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A simulação foi realizada para ar a 15º C e com escoamento incompressível, já

que o número de Mach é abaixo de 0,3. O modo de turbulência escolhido para a simular

foi Shear Stress Transport (SST), este modo consegue representar bem o descolamento

da camada limite, que é o interesse do estudo.

Foi programado algumas expressões no próprio software através de CEL (CFX

Expression Language), as expressões inseridas foram baseadas nas Equações (1) e (2).

Na Fig. 04, apresenta as expressões adicionados ao menu da programação.

Figura 04 – Expressões criadas no software ANSYS CFX® com base na linguagem CEL
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Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

O comando force_x()@perfil e force_y()@perfil indica a força que o perfil está

sofrendo na direção x e y respectivamente, em Newtons. O valor de área aplicado foi de

0,1 m²,  o  resultado foi  determinado multiplicando a corda de 1 m pela espessura do

volume de controle de 0,1 m. 

Foi  inserido  no  software, os  mesmos  ângulos  de  ataques  do  ensaio

experimental para o perfil  Eppler 387. A cada ângulo os coeficientes de sustentação e

arrasto foram computados. A comparação dos resultados é apresentada na Fig. 04.

Figura 04 – Gráficos comparando os dados experimentais com a simulação realizada
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Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Na comparação dos valores, o coeficiente de sustentação teve o erro máximo

no  ângulo  de  ataque  de  -1º.  O  resultado  simulado  foi  de  0,240,  enquanto  que

experimentalmente foi 0,289, resultando em uma diferença de -20,62 %. O erro mínimo

registrado foi no ângulo de ataque de 6º, com uma diferença de -2,6 %. 

No coeficiente de arrasto o erro máximo encontrado foi no ângulo de ataque de

8,52º, que experimentalmente tem o valor de 0,0246 e, na simulação foi encontrado o

valor de 0,03073, obtendo-se uma diferença de +19,95 %. O erro mínimo foi de 2,03 %

para o ângulo de ataque de 0º. Ao final, foi aplicado o desvio padrão nas amostras do
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coeficiente de sustentação e arrasto. Para o coeficiente de sustentação o resultado foi de

5,13 % e, para o coeficiente de arrasto o valor foi de 5,76 %.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A razão de aplicar desvio padrão aos cálculos foi oriunda da necessidade de

aplicar  uma  medida  de  dispersão  para  representar  melhor  o  cenário  das  amostras

encontradas.  Apesar  dos  erros  máximos  possuírem  percentuais  altos,  que

comprometeriam na confiabilidade da simulação, os erros em geral foram mais próximos

ao valor do erro mínimo. Como prova, pôde-se observar que o desvio padrão ficou mais

aproximado ao valor do erro mínimo, concluindo que os valores dos erros máximos não

foram recorrentes. 

Visto  que  foi  possível  comprovar  que  a  simulação  proposta  é  confiável,  o

próximo passo seria simular perfis para aplicar a um aeromodelo da competição SAE

Brasil AeroDesign®. A plataforma online UIUC Applied Aerodynamics Group® dispõe de

aproximadamente  1700  modelos  de  perfis,  cada  um  com  diferentes  aplicações  e

objetivos, então deve-se avaliar bem quais condições de voo do avião e qual o objetivo do

perfil para reduzir as possibilidades e, portanto, o tempo computacional.
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Resumo: Os cilindros hidráulicos são largamente utilizados na indústria e, portanto, nos projetos destes
componentes,  buscam-se  os  seus  melhores  rendimentos,  os  quais  dependem  dos  materiais  em
deslizamento, funcionamento e do ambiente. Para melhorar seu desempenho é de extrema importância
compreender a ação da força de atrito sobre os componentes do sistema, responsável por grande parte das
perdas  e  consequentemente,  do  consumo  de  energia  das  unidades  de  condicionamento  e  potência
hidráulica. Experimentalmente, se avalia o comportamento da força de atrito entre a haste e o conjunto de
vedações  utilizadas  em  cilindros  hidráulicos,  por  meio  de  alterações  de  parâmetros  operacionais  de
funcionamento como, pressão e velocidade. No trabalho obteve-se informações importantes de variáveis
como,  posição,  velocidade, força de atrito  e temperatura,  através da instrumentação de uma bancada,
fabricada com base na ISO 7986:1997. Essas variáveis foram obtidas com auxílio de sensores como, régua
potenciométrica, célula de carga e termopares do tipo K. Após os testes, os dados foram compilados no
software Excel, a fim de correlacionar as variáveis medidas. Ao final, concluiu-se que toda a instrumentação
desenvolvida, contribuiu para identificar os melhores parâmetros operacionais para os testes de hastes dos
cilindros hidráulicos, sobre os elementos de vedação, validando a bancada para futuros estudos. 

Palavras-Chave: Cilindros hidráulicos, Força de atrito, Sensores, Vedações.

1 INTRODUÇÃO

Os cilindros hidráulicos são componentes hidromecânicos usados para aplicar

força  através  de  um percurso  linear  (OMEGA,  2016).  São  comumente  aplicados  em

veículos  de  engenharia,  como  as  escavadeiras,  mas  possuem  diversas  outras

funcionalidades.  É  o  responsável,  dentro  de  indústrias  e  outras  instalações,  por  pelo

menos uma das três operações básicas: movimentar, prender ou formar alguma peça. 

Basicamente, um cilindro hidráulico é composto por uma camisa, um êmbolo

móvel e uma haste ligada a esse êmbolo. Os cabeçotes são presos ao cilindro por meio

de roscas, prendedores, tirantes ou solda, e conforme a haste se move, ela é conduzida

por guarnições que são vedações removíveis. Diversos tipos de cilindros hidráulicos estão

disponíveis,  os  mais  comuns  são  os  cilindros  assimétricos  de  simples  ação,  onde  a

pressão de fluido é aplicada em apenas uma direção, para que o pistão (haste e êmbolo)

se mova.

A força de atrito corresponde a um dos fatores mais importantes relacionados

às  perdas  em  cilindros  hidráulicos  em  operação,  já  que  influencia  no  desgaste  da

superfície da haste e dos elementos de vedações quando em excesso, e ainda minimiza o

rendimento do sistema por meio das fugas do fluido geradas por vazamentos (CASTRO,
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2012).  Por  este  motivo  um  estudo  sobre  o  tema,  se  torna  relevante  para  o

dimensionamento de cilindros hidráulicos.

Para o atrito viscoso, utiliza-se o modelo de atrito apresentado pela curva de Stri-

beck, este modelo mostra que, para baixas  velocidades, o coeficiente de atrito diminui

com o aumento da velocidade. Este fenômeno é explicado fisicamente como uma ruptura

da aderência, que é verificado quando a velocidade relativa entre dois corpos é zero (atri-

to estático). Onde existe um filme lubrificante que diminui com o atrito, no início do movi -

mento (JÚNIOR, 2015). 

A Fig.  1-a apresenta a localização das forças de atrito  (Fat)  em um cilindro

hidráulico, onde geram oposição ao deslocamento do cilindro xA (força oposta ao avanço

da velocidade VA) realizado pela força útil (Fu). Essas forças de atrito estão presentes nas

interações entre a haste e os elementos de vedação. A Fig. 1-b mostra o atrito de Stribeck

em função da velocidade instantânea do cilindro.

Figura 1 – a) Forças atuantes em um cilindro hidráulico e b) atrito de Stribeck

Fonte: (a) Furst e De Negri, 2002 e (b) Armstrong-Hélouvry et al., 1994 apud Júnior, 2015

Conforme é indicado na Fig. 2, o balanço das forças presentes em um cilindro

hidráulico em funcionamento é dado pela Eq. (1).

pA×A A−pB×AB−Fat−Fu=M× d
2 x
dt2      [N]     (1)

Onde:

                [N]: Força aplicada na área AA devido a pressão pA na câmara A

                [N]: Força aplicada na área AB devido a pressão pB na câmara B

       [N]: Força de atrito presente nos cilindros, resultante da combinação do atrito estático

e de Coulomb que proporciona um comportamento semelhante ao mostrado na Fig. 1 

(a) (b)

B Bp A´
A Ap A´

atF
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       [N]: Força útil aplicada à carga

                 [N]: Força gerada pela aceleração da massa do conjunto 
A energia utilizada para gerar o movimento linear é obtida através do fluido

pressurizado, contido nas duas extremidades (onde estão localizados os elementos de

vedação), cabendo ao pistão dividir o interior do cilindro em duas câmaras: a inferior e a

da haste.  Para iniciar os movimentos de avanço ou retorno utiliza-se um fluido hidráulico,

o  qual  é  pressurizado  em  uma  das  câmaras,  por  meio  de  válvulas  direcionais  ou

elementos

Portanto, o objetivo deste trabalho é realizar uma análise da força de atrito en-

tre a superfície de hastes utilizadas em cilindros hidráulicos e o elemento de vedação, ve-

rificando a influência dos diferentes parâmetros de funcionamento no regime de trabalho.

Essa análise será realizada através das medições de pressão, velocidade, força e tempe-

ratura. Nos ensaios, o parâmetro modificado será a velocidade de avanço da haste, vali -

dando o resultado através modelo de Stribeck. 

2 METODOLOGIA

A bancada de teste simulará o atrito nas vedações desse componente por meio

de um bloco de vedação, onde é possível monitorar a pressão e a temperatura do fluído,

por meio de sensores que serão acoplados nas vias de pressurização e em perfurações

localizadas no centro das câmeras pressurizadas. Além disso, o vazamento também foi

medido, com auxílio de provetas. A bancada de testes é apresentada na Figura 2.

Figura 2 – Imagem bancada montada.

 
Fonte: Do autor (2017).

Placa de
aquisição de

dados
Bomba
manual

Haste
hidráulica

Bloco de
vedações

Cilindro de
carregamento

Célula de
carga

uF
2

2

d x
M

dt
´
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A bancada é composta por uma célula de carga para medição da força de atrito,

um  cilindro  pneumático  para  deslocamento  da  haste  hidráulica  e  disponibilização  do

carregamento, uma régua potenciométrica para medição do deslocamento e velocidade,

transdutores de temperatura, um bloco de vedação e um circuito lógico programável. O

fluído hidráulico (ISO VG HLP 46) que irá pressurizar a câmara do bloco de vedação (ISO

7986, 1997) será disponibilizado e controlado por meio de uma bomba hidráulica manual.

Para a realização dos testes, foram realizados os procedimentos padrão para a

obtenção das curvas de calibração dos sensores, conforme citado por Webster (1999). O

procedimento  para  calibrar  os  instrumentos  analógicos  com  sinal  linear  consiste  em

determinar o fator de conversão usando conceitos da equação da reta. A função tem a

variável independente “x”  (sinal de tensão elétrica) e, a variável dependente “y” (valor

mensurado). Na calibração o valor de “y” é um estímulo conhecido e “x” o sinal elétrico

fornecido pelo sensor. A equação da reta  é mostrada na Eq. (2):

y=mx+b    (2)

Sendo:  x  [V] é a variável independente que introduz os dados de tensão

elétrica;  y  [N] é a variável dependente provocado pelos estímulos conhecidos.  m

[N/V] é a inclinação da reta represente o fator de conversão. b  [N] é o erro sistemático

do sistema de medida Durante o ensaio os valores desconhecidos são os coeficientes m

e b, e os conhecidos são x e y. O coeficiente angular da reta “m” é o fator de conversão e

seu erro sistemático é o coeficiente linear ”b”. A determinação dos coeficientes “m” e “b”

da  reta  foram  obtidos  com  conceitos  estatísticos  de  regressão  linear,  utilizando  os

recursos gráficos de Excel.

A Fig. 3 apresenta o procedimento realizado para a calibração da célula de

carga (Fig. 3-a) e do sensor de deslocamento (Fig. 3-b). Para o sensor de deslocamento

utilizou-se o mesmo procedimento de calibração,  modificando-se apenas os dados de

carga por deslocamento. 
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Figura 3 – Procedimento para calibrar o sensor de força e deslocamento. a) célula de carga e b) régua potenciométrica

         

Fonte: Do autor (2017).

A célula de carga utilizada foi o modelo AEPH TSD, com capacidade de 200 kg

e sensibilidade de 2 mV/V, foi calibrada por uma máquina de ensaio de tração EMIC® DL-

10000. O carregamento F, foi obtido pelo deslocamento das garras onde a célula de carga

é fixada ao equipamento. A alimentação da célula de carga se dá por uma fonte de tensão

externa (24 Vcc) gerando um sinal de saída em mV (milivolts) que é amplificado para V

(volts),  facilitando  sua  leitura  por  meio  de  um multímetro  digital  (FLUKE® 15B+,  com

resolução de 0,001 V e precisão de 0,5%). 

Para calibrar a régua potenciométrica fabricada pela Gefran®,  modelo LT-M-

200-S,  com  linearidade  dependente  de  +/-  0,05%  e  repetibilidade  de  0,01  mm,  foi

necessário  alimentá-la  com uma tensão externa de 15 V.  A saída de sinal  se dá em

tensão elétrica (V) não havendo a necessidade de um amplificador. A haste da régua foi

movimentada a cada 10 mm, verificada por um paquímetro (Mitutoyo, com resolução de

0,05  mm),  e  medindo  um sinal  correspondente  de  tensão  elétrica  U,  através  de  um

multímetro digital (FLUKE®106, com resolução de 0,001 V e precisão de 0,5%). 

Para determinar a velocidade instantânea do cilindro em movimento se utilizou

o conceito da derivada do deslocamento em função do tempo. O tempo de amostragem

foi  de  ∆ t=0,01 s  e  para  cada  intervalo  de  tempo  de  amostragem  o  sensor  de

deslocamento calibrado indica sua posição, com referência a sua posição anterior como

∆ x .

O  modelo  matemático  usado  para  processar  os  dados  de  deslocamento  e

tempo discretos dentro do programa de coleta de dados do software de LabView é a Eq.

(3).

x́= dx
dt

  [m/s]    (3)

Célula de 
carga fixada 
na máquina 

(a)

D

(b)

Paquímetro
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Os termopares  do  Tipo  K,  com precisão  de  +/-  0,05  °C  e  temperatura  de

trabalho de 0 a 400 °C, foram calibrados através de um forno fabricado pela empresa

BIOPAR® com  aquecimento  resistivo,  o  qual  possui  um  controlador  de  temperatura

integrado (COEL® TKL48, com resolução de 1 °C e precisão de indicação de +/-0,5 % do

fundo de escala da faixa disponível ao sensor +/- 1 digito).  A medida em que é modificada

à temperatura  (T)  no  forno,  é  adquirida  o  sinal  de  saida  (tensão U)  correspondente,

oriundo de um transmissor de temperatura (NOVUS® Tx rail) ligado ao termopar. O sinal

de saída em Volts, foi obtido através de um multimetro digital, modelo FLUKE® 15B +. 

Com a montagem e instrumentação da bancada baseada na norma ISO 7986:

1997, foi possível iniciar o procedimento de ensaio, onde se realizaram diversos testes

com parâmetros diferentes. Posteriormente os sinais provenientes dos  sensores foram

convertidos nas grandezas físicas por meio de um programa criado no software Labview®

em parceria com Microsoft Excel®.

 Os testes foram realizados na pressão de 110 bar (pressão máxima da bomba

manual),  com  diferentes  velocidades  de  avanço,  ajustadas  de  0,1  a  0,5  m/s,  com

intervalos de 0,1,  com 3 repetições para cada velocidade.  Para cada combinação de

parâmetros ensaiados, o conjunto haste\vedação executaram 1000 ciclos de operação,

sendo que cada ciclo corresponde a um avanço e um retorno do cilindro pneumático,

contudo, foram obtidos resultados de atrito, apenas considerando a direção de avanço do

cilindro pneumático. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A calibração dos instrumentos foi realizada com conceitos de regressão linear.  A

Fig. 4-a apresenta os dados obtidos durante o procedimento de calibração da célula de

carga. A Fig. 4-b apresenta os resultados da calibração obtida durante o funcionamento

da régua potenciométrica em condições de trabalho, verificado através de um paquímetro.
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Figura 4 – Curvas de calibração dos sensores de força e deslocamento: a) célula de carga e b) régua potenciométrica 

      
Fonte: Do autor (2017).

O fator de conversão para a célula de carga foi determinado em 203,99 N/V com

uma correlação linear de 100%.  Para a régua potenciométrica o fator de conversão foi

13,69 m/V, com a correlação linear de 99,99%.  Em ambos casos a correlação linear foi

alta, permitindo uma boa confiabilidade nos dados medidos.

A reta de calibração dos dois sensores termopares são mostrados na Fig. 5 

Figura 5 – Curvas de calibração dos termopares: a) termopar 1 e b) termopar 2

Fonte: Do autor (2017).

A Fig. 6-a expressa o comportamento da força de atrito com a modificação da

velocidade no início e no final dos testes comparados ao modelo de Stribeck e Fig. 6-b, a

curva teórica de Stribeck. 

(b)(a)

(b)(a)

F
 Fc
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Figura 6 – a) Atrito de stribeck para sentido de avanço da haste e b) Modelo teórico de Stribeck

            
Fonte: (a) do autor (2017) e (b) Júnior, (2015) adaptado pelo autor.

Os  resultados  dos  ensaios  apresentados  na  Fig.  6-a,  mostram  uma

comportamento semelhante ao modelo de Stribeck, apresentado na Fig. 6-b. Observa-se

que a força de atrito diminui com o aumento da velocidade até a formação completa do

filme lubrificante e, posteriormento volta a subir com a elevação da velocidade. 

Relacionando a curva  do início  dos ciclos com a curva do final  dos ciclos,

verifica-se uma pequena diferença entre a menor força de atrito de ambos os testes, no

entanto ocorre uma estabilização da força de atrito para as velocidades de haste de 0,2 e

0,3 m/s no final dos ciclos. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a metodologia utilizada tornou-se possível a aquisição de dados durante o

teste das vedações, possibilitando a análise do comportamento dos parâmetros envolvi -

dos no processo, como força de atrito e velocidade. A calibração dos instrumentos de me-

dida, permitiram levantar os dados com alta confiabilidade. Os conceitos matemáticos da

equação da reta e do diferencial de deslocamento em função do tempo, foram fundamen-

tais para a validação dos ensaios experimentais.

Foi  identificado que o modelo de Stribeck,  é  uma ferramenta válida para a

análise do atrito em condições lubrificadas, ou seja, a velocidade de avanço da haste in-

terfere de maneira significativa na força de atrito. Consequentemente, essa velocidade al-

tera a temperatura do óleo, influenciando diretamente na viscosidade. Com essa modifica-

ção da temperatura, a viscosidade altera-se, interferindo na formação do filme lubrificante

que por sua vez auxilia o deslizamento da haste. 

(b) Retorno do cilindro

Avanço do cilindro

(a)

Fs

F
-Fc

ee
Efeito Stribeck

 Fv

f (ẋ) [N]

 ẋ [m/s]
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Considerando os testes que foram realizados na pressão de 110 bar, a veloci-

dade ideal de trabalho para um menor consumo de energia da unidade de potência hi -

dráulica, foi localizada no intervalo de 0,3 a 0,4 m/s.

REFERÊNCIAS

CASTRO, R. M. Avaliação das Propriedades de Superfície e do Comportamento ao
Desgaste Abrasivo de Hastes de Cilindros Hidráulicos Revestidas pelos Processos
HVOF  e  Cromo  Duro  Eletrodepositado.  Dissertação  de  Mestrado,  UFRGS,  Porto
Alegre, 2012.

FURST,  F.  L.;  DE  NEGRI,  V.  J.  Projeto  de  Sistemas  Hidráulicos  de  Controle  de
Posição, Apostila, Florianópolis, 2002.

ISO 7986:1997 (E).  Hydraulic fluid power – Sealing devices – Standard test methods
to  assess  the  performance  of  seals  used  in  oil  hydraulic  reciprocating  applications,
Internacional Standard, 1997.

JÚNIOR,  O.  I.  M.  Estudo  e  aplicação  de  deferentes  métodos  de  resolução  para
problemas dinâmicos não-lineares em presença de atrito. Trabalho de Graduação em
Engenharia Mecânica, Universidade Estadual Paulista, 2015.

OMEGA.  Os  diferentes  tipos  de  cilindros  hidráulicos.  Disponível  em:
http://www.omegaoleohidraulica.com.br/os-diferentes-tipos-de-cilindros-hidraulicos.
Acesso em: março de 2017. 

WEBSTER, J.G. Measurement, Instrumentation and Sensors Handbook.  1. ed. EUA:
CRC, 1999.

ISSN 2526-4044      p. 704

http://www.omegaoleohidraulica.com.br/os-diferentes-tipos-de-cilindros-hidraulicos


6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

DESENVOLVIMENTO DE UMA BANCADA DIDÁTICA PARA ANÁLISE DO
CICLO DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO DE VAPOR

Lucas Patel1, Luan de Campos Corrêa2

1,2 Faculdade SATC/Departamento de Engenharia Mecânica/Laboratório de Instrumentação Controle e Metrologia
lucas_patel@hotmail.com / luan.correa@satc.edu.br

Resumo: Os  sistemas de  refrigeração  são  dispositivos  essenciais  na vida  das  pessoas,  tanto  para  o

conforto  térmico,  processamento  e  conservação  de  alimentos,  processos  químicos  e  industriais,  entre

outros. Este trabalho tem por finalidade desenvolver uma bancada didática que exemplifica um ciclo de

refrigeração por compressão de vapor para a Faculdade SATC com o intuito de conciliar teoria e prática.

Para a construção da bancada utilizou-se um compressor alternativo do tipo pistão, por ser compacto e de

uso comum em sistemas de refrigeração comercial e doméstico, dois trocadores de calor (um para fazer às

trocas térmicas a alta temperatura e outro a baixa temperatura). A bancada foi equipada com um tubo

capilar e uma válvula do tipo agulha para realizar a expansão do fluido refrigerante, permitindo ao usuário

selecionar qual dispositivo será responsável pelo processo. A bancada foi instrumentada para os devidos

ensaios de validação com oito medidores mecânicos de pressão (manômetros convencionais) e com oito

sensores de temperatura que foram conectados a uma placa de aquisição de sinal, e por fim o sinal foi

tratado no software LabVIEW. Através das medições realizadas, é possível calcular valores importantes

referentes ao ciclo,  como capacidade de refrigeração e coeficiente de desempenho. Para comparar  os

resultados obtidos experimentalmente nos ensaios, foi utilizado o software EES.

Palavras-Chave: Bancada didática, compressor, trocador de calor, ciclo de refrigeração.

1 INTRODUÇÃO

Os  sistemas  de  refrigeração  podem  ser  definidos  como  um  conjunto  de

processos nos quais o fluido refrigerante percorre um circuito continuamente, mudando de

estado durante os processos, onde o mesmo absorve calor quando evapora e rejeita calor

ao condensar (CRESTANI e VALLÉRIUS, 2013, p. 46).

Este trabalho tem por objetivo desenvolver o projeto de uma bancada didática

de refrigeração e instrumentá-la para que o aluno compare o ciclo de refrigeração real

com  o  teórico  mediante  a  análise  dos  dados  extraídos  da  bancada  em  regime

permanente;  e  também  estimular  a  pesquisa  acadêmica  sobre  os  processos

termodinâmicos que ocorrem durante o ciclo de refrigeração por compressão de vapor.

2 EQUIPAMENTOS E MÉTODOS

Para construir a bancada utilizou-se um compressor alternativo do tipo pistão

modelo (AE5470ES) fabricante Tecunseh, uma unidade evaporadora modelo (BCG07A)

para  realizar  as  trocas  térmicas  a  baixa  temperatura  e  um  condensador  modelo

(CC307BB) para realizar as trocas térmicas a alta temperatura.
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Para realizar a expansão do fluido refrigerante no ciclo de compressão, por se

tratar de uma bancada didática, optou-se por equipá-la com dois equipamentos (válvula

de expansão e tubo capilar) para essa finalidade. Estes equipamentos foram posicionados

de tal forma, que permite ao usuário selecionar o percurso que o fluido irá percorrer ao

longo do ciclo, existindo ainda a possibilidade das duas atuarem de forma conjunta. A

válvula utilizada é do tipo agulha, modelo 015 angular da fabricante SANTI;  e o tubo

capilar apresenta um diâmetro de 1,25 mm de diâmetro e 0,36 m de comprimento. Para

determinar o percurso que o fluido de trabalho irá percorrer, foram instaladas três válvulas

de bloqueio (uma na sucção do compressor e duas na entrada do evaporador).

Medições de temperatura e pressão foram realizadas na entrada e na saída de

cada dispositivo principal da bancada (compressor, evaporador, dispositivo de expansão e

condensador).  Quanto  aos  instrumentos  de  medição,  utilizaram-se  manômetros

convencionais  para  avaliar  a  pressão;  as  temperaturas  foram  medidas  através  dos

sensores  do  tipo  LM35,  principalmente  por  serem  de  baixo  custo  e  por  apresentar

precisão compatível com a necessidade atual de validação da bancada.

Figura 1 – Projeto da bancada.

Fonte: Autor.

A  Fig.  1  é  uma  representação  esquemática  dos  principais  componentes

presentes na bancada didática de refrigeração, responsáveis por realizarem os processos

termodinâmicos necessários ao ciclo. 

Além dos componentes mostrados, a bancada é instrumentada com medidores

de pressão e temperatura na entrada e na saída dos principais componentes da bancada.

Os sinais de temperatura foram adquiridos com o auxílio de uma placa de aquisição de

sinal e tratados no software LabVIEW. Foi desenvolvido um programa específico para a

bancada  de  refrigeração,  em um primeiro  momento,  sendo  responsável  apenas  pela

I - compressor;

II - condensador;

III - ventilador; 

IV - válvula de bloqueio;

V - válvula agulha; 

VI - tubo capilar; 

VII – evaporador.
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medição  de  temperatura.  Porém,  vislumbra-se  em  trabalhos  futuros  automatizar  a

medição da pressão. A Fig. 2 mostra o programa desenvolvido para a bancada.

Figura 02 – Programa desenvolvido para aquisição dos sinais de temperatura.

Fonte: Autor.

Descrições matemáticas do ciclo

Os cálculos termodinâmicos envolvidos no ciclo foram realizados a partir da

1ª Lei  da  Termodinâmica  para  volumes  de  controle,  representada  pela  Eq.1  (YANG,

DONG e QU., 2017, p. 10; LUF, 2014, p. 50; AYUB et al., 2017, p. 9).

q+he+
Vele

2

2
+g . ze=hs+

Vels
2

2
+g . zs+w (1)

Sendo: q  o calor envolvido no processo analisado, h  a entalpia, Vel  a

velocidade,  g  a aceleração da gravidade,  z  a altura em relação a um referencial,

w  o trabalho envolvido no processo analisado,  e  representa o prefixo referente à

condição de entrada do fluido e s  o prefixo referente à condição de saída do fluido.

Aplicando  as  considerações  pertinentes,  é  possível  obter  equações  para  o

cálculo  dos principais  valores  de interesse envolvidos no ciclo.  A Eq.  2  representa  a

capacidade  de  refrigeração,  calculada  através  das  propriedades  termodinâmicas

relacionadas à entrada e à saída do evaporador. A Eq. 3 é usada para calcular o trabalho

envolvido  no  processo  de  compressão  do  fluido  refrigerante,  podendo  ser  estimada

através das entalpias observadas na entrada e na saída do compressor.
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qev aporador=hs−he (2)

w compressor=he−hs (3)

O coeficiente de desempenho foi o obtido através da Eq. 4, calculado através

da razão entre a capacidade de refrigeração e o trabalho fornecido ao ciclo.

COP=
|qevaporador|
|wcompressor|

(4)

Após  o  encerramento  das  atividades  de  execução  do  projeto  da  bancada,

conforme  a  Fig.  3,  realizaram-se  testes  práticos  para  verificar  o  seu  correto

funcionamento.

Figura 3 – Bancada de refrigeração didática concluída
                                                          

Fonte: Autor.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para demonstrar o funcionamento da bancada, são apresentados os resultados

obtidos em dois ensaios. O ensaio 1 foi realizado com o fluido escoando somente através

da válvula do tipo agulha (com meia volta de abertura), no ensaio 2, novamente o fluido

escoa somente através da válvula (com 3/4 de abertura). 

Em cada ensaio,  buscou-se  realizar  as  medições  após a  estabilização  dos

valores da pressão e da temperatura do circuito, de forma que fossem computados os

valores apenas quando a bancada estivesse operando em regime permanente.

Unidade
evaporadora

 Compressor
Dispositivo de

expansão

 Unidade condensadora
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Posteriormente,  inseriu-se  no  software EES  os  valores  de  pressão  e

temperatura  para  cada  ponto  de  medição,  com  o  objetivo  de  gerar  os  gráficos  do

comportamento termodinâmico da bancada. 

Para  calcular  os  gráficos  simulados,  de  caráter  comparativo,  optou-se  pela

utilização dos valores médios das temperaturas obtidas no ensaio experimental para cada

trocador  de  calor,  e  utilizaram-se  como  parâmetros  de  modelagem  um  processo  de

compressão  isentrópica  (no  compressor)  e  um processo  de expansão  isentálpica  (no

dispositivo de expansão) (WYLEN e SONNTAG, 2013).

Para  a  representação  dos  gráficos  que  representam o ciclo,  optou-se  pelo

diagrama de Mollier para a comparação entre o ciclo experimental e o teórico, por se

tratar  de  um  diagrama  de  fácil  compreensão  dos  processos  termodinâmicos.  Assim

sendo, os resultados gráficos de cada ensaio estão representados nas Fig. 4 e 5.

Na Tab. 1 estão representados os valores medidos de temperatura e pressão

para o ensaio 1 e na Fig. 4 os resultados gráficos para o mesmo. 

Tabela 1 – Resultado das medições para o ensaio 1 na bancada de refrigeração.

Local da medição Ponto Pressão [kPa] Temperatura [°C]
Compressor – entrada (1) 555,0 7,5
Compressor – saída (2) 1920,0 57,3
Condensador – entrada (3) 1920,0 50,1
Condensador – saída (4) 1880,0 43,75
Disp. de expansão - entrada (5) 1880,0 37,36
Disp. de expansão - saída (6) 700,0 14,5
Evaporador – entrada (7) 660,0 14,67
Evaporador – saída (8) 650,0 10,1

Fonte: Autor.

Figura 4 – Resultado gráfico gerado no EES para o ensaio 1.
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Fonte: Autor.

ISSN 2526-4044      p. 709



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Percebe-se na Fig.  4 que há um afastamento do ciclo  experimental  para o

simulado, principalmente no processo de compressão do sistema, que abrange os pontos

de (1) a (2). Nos pontos de (8) a (1) verifica-se uma queda de pressão na entrada do

compressor em virtude da perda de carga gerada por uma válvula de bloqueio na sucção.

Nota-se  também,  que para  este  ensaio,  o  valor  da  temperatura  medida na

saída do compressor ficou abaixo do teórico. Este fato se deve a troca térmica entre o

fluido de trabalho e a estrutura do motor, que se encontra em uma temperatura próxima a

7,5 °C para este ensaio, o que acaba por influenciar na precisão do cálculo do trabalho

específico do compressor. Na Tab. 2 estão descritos os resultados do ensaio 1. 

Tabela 2 – Resultados numéricos para o ensaio 1.

Ensaio (1) COP (adimensional)
qL

(kJ/kg)
w (kJ/kg)

Simulado 6,74 150,2 22,3
Experimental 8,7 142,2 16,37

Fonte: Autor.

Verifica-se nos pontos (4) e (5), que na entrada do dispositivo de expansão não

há líquido comprimido, e sim uma região de mistura muito próximo a zona de saturação

de líquido saturado,  justificando o afastamento da capacidade de refrigeração quando

comparamos o ciclo experimental com o simulado.

Na Tab. 3 estão representados os valores medidos de temperatura e pressão

para o ensaio 2, e na Fig. 5 os resultados gráficos para o mesmo. 

Tabela 3 – resultado das medições para o ensaio 2 na bancada de refrigeração.

Ensaio 2 (experimental)
Local da medição Ponto Pressão [kPa] Temperatura [°C]

Compressor – entrada (1) 750,0 14,2
Compressor – saída (2) 1950,0 55,8
Condensador – entrada (3) 1920,0 51,2
Condensador – saída (4) 1920,0 44,1
Disp. de expansão - entrada (5) 1920,0 37,8
Disp. de expansão - saída (6) 1020,0 20,9
Evaporador – entrada (7) 980,0 23,1
Evaporador – saída (8) 950,0 23,3

Fonte: Autor.
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Figura 5 – Resultado gráfico gerado no EES para o ensaio 2.
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Fonte: Autor.

De maneira similar a Fig. 4, na Fig. 5 tem-se um afastamento entre o ciclo

simulado e ciclo experimental, de modo que o ciclo experimental apresenta graficamente

uma capacidade de refrigeração menor que a simulada devido às ineficiências ao longo

do sistema. Percebemos também uma diminuição da pressão entre os pontos (8) e (1)

devido à perda de carga e, consequentemente, uma diminuição na temperatura para o

ponto (1). Para este ensaio também foram calculadas as grandezas inerentes ao ciclo

conforme a Tab. 4.

Tabela 4 – Resultados numéricos para simulação do ensaio 2.

Ensaio (2) COP (adimensional)
qL

(kJ/kg)
w (kJ/kg)

Simulado 10,25 152,4 14,87
Experimental 11,24 150,4 13,38

Fonte: Autor.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo principal do presente trabalho, de desenvolver a parte mecânica da

bancada didática de refrigeração por compressão de vapor foi concluída, estando apta a

funcionar  e  ser  utilizada  em  demonstrações  nas  disciplinas  correlatas  do  curso  de

Engenharia Mecânica da SATC.

A medição da temperatura no ponto (2) ficou um pouco abaixo da temperatura

esperada para o ciclo, em consequência temos um valor de entalpia menor na saída do
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compressor, resultando em um coeficiente de desempenho real acima do esperado para

um ensaio experimental.

A  capacidade  de  refrigeração  simulada  no  software  EES  é  maior  que  a

experimental evidenciando as irreversibilidades dos processos que envolvem o fluido de

trabalho.
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ANÁLISE DE LAJES DE CONCRETO ARMADO: COMPARATIVO ENTRE MÉTODO DE
MARCUS E ANALOGIA DE GRELHA
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Resumo: A era digital caracteriza-se por trazer diversos benefícios para as mais variadas áreas, dentre
elas  a  Engenharia  Civil.  Antes  dos  métodos  computacionais,  as  estruturas  de  concreto  armado  eram
dimensionadas analisando-se seus elementos de forma isolada. Uma análise global não era possível, visto
que  são  necessários  diversos  processos  iterativos,  demandando  um  período  considerável  apenas
realizando cálculos mecânicos. Os softwares voltados para a área de dimensionamento de estruturas de
concreto armado executam tais processos iterativos, tornando possível uma análise global da estrutura,
trazendo  resultados  mais  próximos  à  realidade.  Neste  artigo,  são  comparados  dois  métodos  de
dimensionamento de lajes, sendo um manual (método de Marcus) e um computacional (método de Analogia
de Grelhas). O método de Marcus considera que as vigas de bordo possuem elevadíssima rigidez, sendo
tratadas como indeformáveis, além de tratar as lajes como panos isolados, sendo que uma não interfere na
outra.  Já  o  Processo  por  Analogia  de  Grelhas  considera  as  rigidezes  das  vigas  de  bordo  e  suas
deformações, além das deformações e esforços das lajes adjacentes.  Ambos os métodos resultam em
dimensionamentos efetivos, no entanto a Analogia de Grelhas permite uma análise mais real da estrutura
em questão. O método de Marcus ainda é um método viável de dimensionamento, mas cabe ao profissional
avaliar se é aplicável aquela situação ou não. Para as análises por Analogia de Grelha utilizou-se o software
AltoQi Eberick V10.

Palavras-Chave: lajes de concreto armado, Método de Marcus, Analogia de Grelhas, dimensionamento de
estruturas de concreto armado.
 

1 INTRODUÇÃO

No panorama das estruturas civis, encontram-se as edificações usuais que são

abrangidas facilmente por métodos manuais de cálculo como o Método de Marcus. Por

outro lado, cada vez mais os arquitetos têm optado por estruturas mais complexas, com

configurações  não  convencionais.  A  principal  vantagem  das  novas  ferramentas

computacionais está em uma maior liberdade nas dimensões dos elementos estruturais,

pois  permite  utilizar  elementos  mais  esbeltos,  pé  direitos  altos  e  grandes  vãos  que,

através das análises numéricas, podem ser alcançados.

No âmbito da engenharia civil, existem duas grandes vertentes para a análise

de lajes: o método de Marcus e o Processo por Analogia de Grelha.

O método de Marcus é um exemplo dos métodos de análise utilizados sem

auxílio de quaisquer softwares. Tal método analisa a laje de forma totalmente isolada, ou

seja, considera-se que as suas vigas de bordo são indeformáveis e que um pano de laje

não interfere no outro.
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Já o método de Analogia de Grelhas é um método de avaliação numérica que

leva em consideração a rigidez das vigas de bordo da laje analisada, além da influência

das  lajes  adjacentes.  No  entanto,  tal  método  de  análise  torna-se  inexequível  sem

qualquer  forma  de  auxílio  computacional.  A  análise  das  deformações  de  todos  os

elementos  da  estrutura  caracteriza-se  como  um  processo  iterativo  e  extenso.  As

ferramentas  computacionais  desenvolvidas  para  o  ramo  da  Engenharia  Civil  auxiliam

nesse ponto, realizando tais processos de forma rápida e automática.

No  presente  artigo,  serão  demonstrados  exemplos  práticos  da  análise  de

esforços em lajes  de concreto  armado em três  situações:  na  primeira,  com vigas de

elevada rigidez; na segunda, com vigas de baixa rigidez; e na terceira com vigas de baixa

rigidez e uma laje em balanço. Todos os casos foram analisados com auxílio do software

AltoQi Eberick V10, utilizando o Processo por Analogia de Grelha.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

De  acordo  com  Pinheiro  (2013)  o  método  de  Marcus  é  uma  avaliação

simplificada de lajes retangulares com carga uniforme e bordas apoiadas ou engastadas,

o  que naturalmente  conduz a resultados em termos de esforços diferentes  quando a

rigidez  das  vigas  de  bordo  bem  como  a  deformação  das  lajes  circunvizinhas  são

importantes. Pode-se perceber um momento negativo entre o encontro da viga central e

as lajes (figura 01a). 

Já  ao  se  tratar  de  análises  computacionais,  são  considerados  modelos

numéricos onde as vigas centrais não são necessariamente tidas como indeformáveis,

fazendo com que as mesmas deformem juntamente com as lajes. Essa condição modifica

os esforços nas lajes, procurando representar o que de fato ocorrerá quando a estrutura

entrar em serviço (figura 01b).
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Figura 01 – Exemplo de planta de formas e diagrama de momento fletor 

(a) (b)
Fonte: dos autores

Ambas as metodologias de cálculo são corretas e tem resultados eficazes,

desde  que  aplicadas  de  forma  assertiva.  Ao  se  considerar  o  método  de  Marcus,  o

momento negativo no encontro entre a viga intermediária e as lajes mobilizará armaduras

negativas, as quais provavelmente não seriam necessárias utilizando uma viga de baixa

rigidez em lajes analisadas por Analogia de Grelha.

3 METODOLOGIA

Inicialmente, com o auxílio do software AltoQI Eberick V10, modelou-se uma

estrutura reticulada contendo dois panos de lajes apoiados sobre quatro vigas. A viga

intermediária foi compartilhada pelos panos de laje citados e, nesse caso, foi modelada

com elevada rigidez (seção 20x80cm para um vão de 6 metros – Figura 02).

Figura 02 – Exemplo 01 - Planta de formas com viga intermediária de elevada rigidez

Fonte: dos autores
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Em seguida, modelou-se uma estrutura bastante semelhante a anterior, porém

trocou-se a viga intermediária por uma viga de menor rigidez (seção 20x30cm).  A planta

de formas desse modelo é apresentada na figura 03.

Figura 03 – Exemplo 02 - Planta de formas com viga intermediária de baixa rigidez

Fonte: dos autores

Em um terceiro modelo, representado pela figura 04, apresentam-se, além dos

dois panos de laje que compartilham uma viga intermediária (a qual possui uma rigidez

intermediária entre o primeiro e o segundo modelo apresentados), uma laje em balanço

com 1,2 metros, a qual sofrerá interferência nos esforços e nas deformações.

Figura 04 – Exemplo 03 - Planta de formas com viga intermediária de baixa rigidez acrescidos de uma laje em balanço

Fonte: dos autores

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir dos modelos apresentados, foi possível gerar gráficos de deslocamento

e momento fletor e interpretar seus resultados, todos obtidos com o auxílio do software

AltoQi Eberick V10.
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A estrutura dimensionada no primeiro modelo sofre maior deformação no meio

dos vãos das lajes,  conforme demonstra a figura 05. No centro das lajes, é possível

identificar momentos fletores positivos máximos, enquanto na região entre elas surge um

momento negativo em função da grande rigidez na viga intermediária V4, refletindo assim

a análise de lajes avaliadas isoladamente, de panos que não interagem.

Figura 05 – Gráfico de deslocamentos e gráfico de momentos fletores – Exemplo 01

Fonte: dos autores

As lajes do Exemplo 01 (figura 05), analisadas pelo Método de Marcus ou por

Analogia de Grelha apresentam resultados semelhantes, uma vez que as vigas de bordo

possuem rigidezes que condizem com as premissas de ambos os métodos.

Entretanto, ao substituir a viga intermediária de alta rigidez por uma de baixa

rigidez (Exemplo 02- Figura 06), os momentos positivos máximos não se encontram mais

no centro de cada laje, mas sim deslocados para o ponto de encontro entre elas, assim

como a deformação máxima. Nesse caso, as duas lajes aparecem interagindo como se

fossem apenas uma.

Figura 06 – Gráfico de deslocamentos e gráfico de momentos fletores – Exemplo 02

Fonte: dos autores

Nesse  caso  da  Figura  06,  a  avaliação  das  lajes  pelo  método  de  Marcus

resultaria em valores de esforços bem diferentes, pois a viga intermediária possui pouca

rigidez, fato que é levado em consideração na Analogia de Grelha.

A inserção de uma laje em balanço no terceiro modelo modifica a configuração

de  esforços,  levando  ao  aparecimento  de  momentos  positivos  máximos  e  maiores

deformações  no  centro  dos  dois  panos  de  laje,  conforme  a  figura  07.  Essa  nova
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configuração se  dá em função da deformação da laje  e  da  viga  próximas  a laje  em

balanço sofrer influência pela mesma, chegando a apresentar deslocamentos positivos na

ponta  do  balanço,  ou  seja,  no  sentido  ascendente,  indo  de  encontro  ao  sentido  da

gravidade. Este efeito é semelhante ao de uma alavanca, ou seja, a laje maior “puxa” a

laje em balanço no sentido positivo.

Figura 07 – Gráfico de deslocamentos e gráfico de momentos fletores – Exemplo 03.

Fonte: dos autores

Pelo  método  de  Marcus,  os  panos  de  laje  são  tratados  de  forma  isolada,

fazendo desaparecer o efeito alavanca citado anteriormente. No entanto, na prática, o

mais provável é que ocorra o efeito alavanca, pois as armaduras de continuidade entre as

lajes fazem delas um pavimento integrado, e não três panos isolados.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se notar que o Método de Marcus apresenta limitações na análise de

estruturas de concreto armado, já que a sua correta utilização exige que as vigas de

bordo possuam elevada rigidez, o que nem sempre acontece de fato.

No  entanto,  vale  notar  que  o  Processo  por  Analogia  de  Grelha  acaba  por

validar o Método de Marcus nos casos em que as vigas de bordo apresentam boa rigidez

(relação entre altura e vão das vigas, caso do Exemplo 01 – Figura 02 e Figura 05).  Ou

seja, o método de Marcus é eficaz, desde que sua premissa seja atendida.

Nos  casos  do  Exemplo  02  e  03,  a  utilização  do  método  de  Marcus  para

dimensionar as lajes resultaria em grandes riscos para a estrutura, podendo apresentar

fissuração  excessiva,  além  de  provável  colapso  localizado,  tendo  em  vista  que  a

deformação  das  vigas  de  bordo  bem  como  a  integridade  do  pavimento  torna-se

importante para a correta obtenção dos resultados. 

A escolha de um método que difere da situação real de funcionalidade da laje

pode  ter  como  resultado  armaduras  em  posições  onde  sequer  sejam  solicitadas,
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enquanto que as áreas de maior deformação podem vir a ficar subdimensionadas. Isso

significa um projeto estrutural inadequado pois não cumpre dois requisitos fundamentais,

que são o Estado Limite de Serviço (ELS) e o Estado Limite Último (ELU), o que prejudica

a  habitabilidade.  Mesmo  assim,  o  profissional  deve  se  manter  atento  aos  critérios

utilizados pelo software, verificando se os mesmos são condizentes com a realidade em

questão. 
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ESTUDO DA VIABILIDADE TÉCNICA DA UTILIZAÇÃO DE PELLETS DE MADEIRA DE
PINUS COMO COMBUSTÍVEL SÓLIDO
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Resumo: Ainda  que  a  corrida  pela  substituição  dos  combustíveis  fósseis  por  renováveis  na  matriz
energética, mundial ou brasileira, seja incansável e ininterrupta, é necessário que se tenha cada vez mais
estudos  que  comprovem a  viabilidade  da  utilização  dos  combustíveis  limpos  para  fins  energéticos.  A
biomassa vegetal  é uma opção de alto  potencial  no Brasil,  tanto  por  suas características energéticas,
quanto pela disponibilidade da mesma em forma de resíduos agroflorestais. Os pellets de madeira são um
tipo  dessa  biomassa  e  tem a  vantagem de  poder  ser  fabricado  a  partir  desses  resíduos.  Pellets  são
pequenas partículas cilíndricas de madeira, compactadas e adensadas, os quais devem ser produzidos com
baixo teor de umidade (menor que 10%), possibilitando maior eficiência na combustão, e grande densidade
energética. Este estudo caracterizou os pellets de madeira de pinus, fabricados no estado Paraná, como
combustível sólido para serem aplicados em um combustor do tipo leito fixo com grelha. Após análises e
dimensionamentos, constatou-se que esses pellets de madeira possuem elevada quantidade de energia por
massa,  principalmente  quando  comparados  à  biomassa  de  origem,  viabilizando  seu  emprego  como
combustível sólido para fins energéticos.

Palavras-chave: Pellets de madeira. Combustível sólido. Leito fixo com grelha. 

1 INTRODUÇÃO

A geração  de  resíduos  é  uma característica  intrínseca  da  cadeia  produtiva

florestal e necessita de gestão adequada, controle de possíveis fontes de contaminação

de águas e solos e das emissões atmosféricas. Frente a esta problemática dos resíduos

agroflorestais  e  das  questões  ambientais  do  uso  de  combustíveis  fósseis,  o  uso  de

produtos  compactados  e  homogêneos  tem  sido  uma  grande  alternativa  para  a

substituição destes combustíveis por renováveis e uma das formas mais eficientes de se

viabilizar  economicamente  a  utilização  desses  resíduos  (GARCIA;  CARASCHI;

VENTORIM, 2012).

Como  material  compactado  estão  os  pellets,  que  são  pequenas  partículas

cilíndricas de madeira, com alta densidade energética, devendo ser produzidos com baixo

teor de umidade, possibilitando elevada eficiência na combustão. Sua geometria uniforme

permite  tanto  a  alimentação  automática  num sistema industrial  quanto  a  alimentação

manual, para aquecedores residenciais, visto que é um produto natural e, em sua maioria,

não possui elementos tóxicos na sua composição (GARCIA, 2010). 

As plantações de Pinus e Eucaliptos se destacam no país, cujo os resíduos da

colheita são potenciais matérias-primas para produção de pellets (PINTO et. al., 2015),

além  disso  diversas  empresas  têm  anunciado  altos  investimentos  nos  pellets como
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biocombustível. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Pellets (ABIPEL), até

este ano de 2017, já existem 13 plantas industriais produtoras de pellets no país.

2 CARACTERIZAÇÃO DOS PELLETS

Os  pellets  utilizados para dimensionamento do combustor deste trabalho são

derivados de resíduos de pinus do estado do Paraná. As análises imediata e de Poder

Calorífico  Superior  (PCS)  e  Inferior  (PCI)  foram  todas  realizadas  por  Garcia  (2010).

Dentre as opções, escolheu-se os pellets de madeira de pinus por possuírem menor teor

de cinzas e umidade quando comparados aos de eucalipto.  A Figura 1 apresenta os

pellets utilizados.

Figura 1 - Pellets comerciais de madeira de pinus do estado do Paraná.

Fonte: (GARCIA, 2010)

A análise imediata dos pellets utilizados resultou nos valores apresentados na

Tabela 1.

Tabela 1 - Análise química imediata dos pellets de madeira de pinus do estado do Paraná.

Composição Umidade Matéria Volátil Cinzas Carbono Fixo

% em massa 6,76 84,90 0,33 14,70
Fonte: (GARCIA, 2010)

De acordo com o selo de qualidade alemão ENplus A1, os valores de teor de

umidade  e  cinzas  devem  ser  menores  ou  iguais  a  10%  e  0,7%  em  massa,

respectivamente.  Assim,  os  pellets utilizados  para  este  trabalho  enquadra-se  nestas

restrições de qualidade. 
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Na análise elementar, como Garcia (2010) não a realizou, buscou-se resultados

na literatura.  Hansen  et.  al. (2009)  disponibilizou esta análise e a  Tabela  2 mostra a

mesma.

Tabela 2 - Dados da análise elementar de pellets de madeira.

Elementos C H2 O2 N2 Umidade Cinzas S

% em massa 46,5 5,8 39,5 0,28 7 0,90 0,05
Fonte: (HANSEN et. al., 2009)

Os valores energéticos dos pellets utilizados são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3 - Valores energéticos dos pellets de madeira de pinus do estado do Paraná.

Parâmetros PCS [MJ/Kg] PCI [MJ/Kg] Densidade Energética [GJ/m³]

Valores 19,48 18,13 11,57
Fonte: (GARCIA, 2010)

3 SISTEMA DE COMBUSTÃO EM LEITO FIXO SOBRE GRELHA

A combustão com leito fixo sobre grelha, geralmente, é aplicada em grande

escala  para  a  queima  de  biomassa.  As  grelhas  são  um  conjunto  de  barras  de  aço

montadas paralelamente, de modo que possuam aberturas entre elas, a qual possibilitam

o fornecimento  de ar  primário  para o  processo de combustão,  onde o  combustível  é

gaseificado. Quando adicionado o ar secundário, entram em combustão a mistura dos

gases voláteis com oxigênio. Ao final da queima, as cinzas se depositam abaixo da grelha

(HILSDORF et. al., 2015).
Nos queimadores com alimentação superior, os  pellets caem através de um

eixo na cama de fogo sobre a grelha, enquanto que o ar comburente move-se na direção

oposta a eles durante a combustão. O longo tempo de residência dos pellets na cama de

fogo  resulta  em  elevadas  taxas  de  queima  do  material.  Este  combustível  deve  ser

armazenado em um local sob condições adequadas, para que não se deteriore e, através

de um sistema transportador em formato parafuso, é alimentado automaticamente para

dentro da câmara de combustão (HANSEN et. al., 2009). Esse sistema de alimentação

permite  uma inserção precisa dos  pellets de acordo com a demanda de energia e é

frequentemente utilizado em sistemas de calor nominal baixo, geralmente entre 15 e 40

kW (ALAKANGAS, 2002). Ao final da combustão, as cinzas são removidas utilizando uma

grelha de descarga. A Figura 2 ilustra o mecanismo deste combustor.
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Figura 2 - Ilustração de um queimador do tipo leito fixo com grelha com alimentação superior.

Fonte: (ALAKANGAS, 2002)

Segundo  Hansen  et.  al.  (2009),  existem  quatro  fases  consecutivas  para  a

queima dos pellets de madeira, sendo elas: secagem; gaseificação ou pirólise; combustão

dos gases e queima do coque. Para uma combustão eficiente do sólido, é necessário que

haja uma boa relação da mistura ar-combustível sólido e ar-matéria volátil. Isto é, deve-se

controlar  a  introdução  de  ar  primário  para  a  gaseificação  do  combustível  e,  de  ar

secundário para a combustão do material volátil provenientes do mesmo. Em caso de ar

insuficiente na combustão, alguns dos gases inflamáveis não serão passíveis de queima e

o gás de combustão deixará a chaminé contendo monóxido de carbono (CO). 

4 PROPOSTA DE UM COMBUSTOR PARA PELLETS DE MADEIRA

4.1 Tratamento do material

Os pellets de madeira costumam ser comercializados em sacos de 25 kg, 50 kg

e 625 kg, ou seja, eles já estão prontos para serem utilizados, dispensando quaisquer pré-

tratamentos. A baixa umidade é uma das melhores características dos pellets de madeira,

sendo  assim,  é  necessário  que  todo  o  combustível  seja  armazenado  em  um  local

adequado para que não haja deterioração do mesmo por umidade. 

4.2 Parâmetros operacionais do combustor

De acordo com Hansen et. al. (2009), a temperatura de combustão varia entre

900 e 1000 °C. Para uma combustão completa e eficiente, o controle de alimentação de

ar no processo é de suma importância, por isso, ar em excesso é injetado na câmara de

combustão, garantindo que condições estequiométricas sejam atingidas. Valores típicos

de ar em excesso para combustíveis derivados da madeira estão numa faixa dentre 20 e

30% (HANSEN et. al., 2009) e, para o presente estudo foi adotado 30% de excesso de ar.
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Durante, o processo de combustão, o oxigênio é utilizado para formação de

água, dióxido de carbono e dióxido de enxofre, de acordo com as Equações (1), (2) e (3).

C+O2→CO2 (1)

H 2+
1
2
O2→H2O (2)

S+O2→SO2 (3)

De acordo com a análise elementar, apresentada na Tabela 2, pode-se calcular

a  quantidade  volumétrica  de  ar  real  necessária.  Os  parâmetros  necessários  para  se

chegar nesse valor estão apresentados na Tabela 4.

Tabela 4 - Parâmetros operacionais calculados.

Parâmetros de
operação

Temperatura de
operação [°C]

Quantidade de
pellets [kg]

Excesso de
ar – λ [%]

Volume de
ar real [m3]

Valores 900-1000 500 30 3,38

Fonte: (dos Autores)

Sendo assim, caso seja utilizado uma taxa nominal de 500 kg/h de pellets de

madeira, são necessários 3,38 m3/h de ar real para atingir a combustão, teoricamente,

completa. Levando em consideração que o PCI dos pellets de madeira de pinus fornece

18,13 MJ/kg, tem-se que o combustor proposto oferece 9.065 MJ/h.

4.3 Controle de emissões 

Segundo  a  Resolução  CONAMA nº  436/2011,  ANEXO IV,  a  qual  trata  dos

limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos de geração de

calor a partir  da combustão externa de derivados da madeira,  ficam estabelecidos os

seguintes limites de emissões provenientes desses processos, apresentados nas Tabelas

5 e 6. 

Tabela 5 - Limites de emissão para NOx

Potência térmica nominal
[MW]

MP(1) NOx(1) (como
NO2)

MW < 10 730 NA

10 ≤ MW ≤ 50 520 650

MW > 50 300 650
(1) Resultados expressos na unidade de concentração mg/Nm³, em base seca a 8% de oxigênio.

Fonte: (Res. CONAMA nº 436/2011)

Tabela 6 - Limites de emissão para CO

Potência térmica nominal [MW] MW < 0,5 0,5 < MW ≤ 2 2 < MW ≤ 10

CO (1) 7800 3900 3250
(1) Resultados expressos na unidade de concentração mg/Nm³, em base seca a 8% de oxigênio. 
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Fonte: (Res. CONAMA nº 436/2011)

Garcia  (2010)  analisou  os  gases  durante  a  combustão  na  chaminé  do

queimador  de  biomassa e  os  resultados médios  das análises  então apresentados na

Tabela  7.  O  limite  estabelecido  pelas  normas  ambientais  em relação  ao  oxigênio  de

referência foi de 8% e serviu como parâmetro de referência para recálculos dos teores de

COref e NOx ref.
Tabela 7 - Análise dos gases de combustão

Componente
s

O2ref.

[%]
O2

[%]
CO2

[%]
CO

[ppm]
NO

[ppm]

NOX

[ppm
]

T gás
[°C]

COref.

[mg/Nm³
]

NOXref

[mg/Nm³
]

Valores 8 19,3 1,6 369 27,7 28,6 179,9 2822 430,5

Fonte: (GARCIA, 2010)

Como pode ser observado ao comparar as Tabelas 5 e 6 com a Tabela 7, os

resultados de concentração de COref obtido de 2822 mg/Nm³ está abaixo do menor limite

estabelecido pela Resolução CONAMA nº 436/2011 que é de 3250 mg/Nm³. Em relação à

emissão de compostos NOx, o limite máximo recomendado por essa mesma resolução é

de 650 mg/Nm³, valor superior ao obtido na amostra que foi de 430,5 mg/Nm³. Essas

comparações mostram que a queima destes pellets de madeira de pinus emitem valores

de emissão de CO e NOx bastante inferiores aos recomendados pela lei vigente, o que

significa dizer que este combustível está enquadrado na norma em questão.

Segundo Garcia (2010), nenhuma emissão de enxofre (SOx) foi encontrada nas

amostras, com isso, pode-se inferir que a madeira utilizada para a produção dos pellets,

não  continha  substâncias  químicas  como  tintas,  vernizes,  adesivos  ou  substâncias

preservantes que tivessem esse elemento em sua composição. Sendo assim, os baixos

teores de enxofre presentes na análise elementar dos pellets de madeira utilizada neste

estudo, não provocam emissões nocivas à saúde nos gases de combustão. 

Quanto  ao  material  particulado,  Garcia  (2010)  não  oferece  valores  obtidos

deste poluente, entretanto faz correlação deste com a quantidade de CO emitido nos

gases de combustão. Como o  pellet de madeira em questão possui teor de CO emitido

abaixo da norma vigente, pode-se concluir que não há indícios de emissão de material

particulado e portanto não necessita de filtros ou outros meios de controle para esse

resíduo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao realizar este estudo de viabilidade técnica, pode-se concluir que:
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 Os pellets possuem baixo teor de umidade e baixas emissões de poluentes;

 Os pellets de madeira de pinus analisados no trabalho de Garcia (2010) está

enquadrado  na  Resolução  CONAMA  n°  436/2011,  caracterizando-se  como  um

combustível sólido de ótima qualidade;

 O combustor proposto é do tipo leito fixo com grelha, pois é ideal, segundo a

literatura, para combustíveis sólidos de pequenas dimensões e alta densidade energética,

além de permitir alimentação fácil e de forma automatizada. 

 Segundo relatório técnico da empresa Alfa Laval, o PCI do carvão mineral de

Tubarão-SC é de 4500 kcal/kg, ou seja, 18,82 MJ/kg. Já o dos  pellets  de madeira de

pinus  analisados  nesse  estudo  é  de  18,13  MJ/kg.  Quando  comparados  esses  dois

combustíveis  em  termos  energéticos,  pode-se  constatar  que  o  renovável  produz

praticamente  a  mesma  quantidade  de  calor  por  quilograma  de  massa  que  o  carvão

mineral, o que torna viável a sua aplicação como fonte para geração de eletricidade ou

calor de processo. Além disso, a produção de cinzas dos  pellets  (0,33 % em massa) é

muito menor que a do carvão mineral que é de 41 % em massa (FALLAVENA et. al.,

2013). 
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SÓLIDAS – COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODO DA SEDIMENTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE

ANALISADOR DE PARTÍCULAS
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Resumo: A constante necessidade de conhecimento e determinação de características da fração fina de
solo faz com que sejam constantes as realizações dos conhecidos ensaios de sedimentação. O presente
trabalho propõe uma comparação entre o popular e relativamente moroso ensaio de sedimentação com a
análise por meio da utilização de um aparelho analisador de partículas. Esta análise se dá por meio de fotos
analisando a partícula na forma que realmente é, não a tratando apenas como uma esfera pela aplicação
da lei de Stokes. Tal procedimento de análise mostrou-se célere e preciso para a determinação do formato
real  de  partícula  e  da  distribuição  granulométrica  do  solo  em questão,  eliminando  procedimentos  de
preparação e leitura que tomam tempo e são passíveis de erros por parte do operador de ensaio.

Palavras-Chave: Circularidade, Lei de Stokes, Diâmetro de Área Circular Equivalente.

1 INTRODUÇÃO

De acordo com PINTO (2006), todas as obras decorrentes da engenharia civil

acabam por  apoiar-se  no  solo,  sejam essas  de  infraestrutura  pública,  residências  ou

arranha-céus.  Sendo  assim,  é  de  suma  importância  que  o  engenheiro  possua

conhecimento de informações sobre o comportamento do solo.

Ainda  segundo  PINTO  (2006),  uma  das  características  que  determina  e

diferencia os tipos e comportamentos dos solos é o tamanho de suas partículas e a forma

como essas  interagem entre  si.  A diversidade  de  tamanhos  das  partículas  pode  ser

bastante considerável, onde em um solo bem graduado é possível ter-se desde matacões

de um metro  de diâmetro  até argilas  com tamanhos inferiores  à 0,005mm. A análise

destas partículas finas se faz primordial para o entendimento do comportamento do solo.

LODI  (2013)  trata  a  sedimentação como um dos principais  ensaios  para  a

análise dos finos. Tal método se dá a partir da aplicação da lei de Stokes, onde considera-

se que a partícula a ser analisada tem forma esférica. Entretanto, esta forma de análise

pode demandar um tempo considerável, visto que o ensaio em questão leva cerca de dois

dias  para  ser  executado,  onde  o  primeiro  dia  é  reservado  para  a  preparação  das

amostras, com repouso imersa em defloculante; e outro dedicado a realização das leituras

no densímetro, leituras essas necessárias para a confecção da curva granulométrica.
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Outra  alternativa  para  análise  da  fração  fina  do  solo  é  a  realização  de

granulometria  por  foto,  utilizando  aparelho  analisador  de  partículas.  Este  aparelho,

através de sucessivos ciclos, realiza fotografias do material circulante e, por meio de um

software, analisa os grãos capturados em fotos. O uso de tal equipamento se caracteriza

como processo rápido e demanda menor disponibilidade de tempo para análise.

Este artigo tem por objetivo mostrar um comparativo entre os parâmetros de

resultados obtidos, facilidade de execução, tempo de ensaio e cuidados necessários com

a amostra para análise dos finos de um solo a partir de ensaios de sedimentação e por

meio de um aparelho analisador de partículas para granulometria por fotografia.

2 METODOLOGIA

Foi  utilizado solo arenoso disponível  no laboratório de Solos e Materiais do

Instituto  Federal  de Santa Catarina com peso específico conhecido de 1,60g/cm³.  De

posse de tal material, procedeu-se a secagem do solo e início do processo de preparo da

amostra para os ensaios de sedimentação e de análise granulométrica por fotos. O ensaio

de sedimentação fora realizado conforme prescrito pela NBR 6457:2016. A figura 1 ilustra

o processo de preparação das amostras utilizadas.

Figura 1 – Solo coletado, destorroamento do solo, peneiras e amostras de ensaio, respectivamente

Fonte: dos autores

Após  a  realização  do  destorroamento  do  solo  em  questão,  a  amostra  foi

peneirada em peneira de abertura de dois milímetros para obtenção da fração fina do

solo. Dessa fração de solo foram divididas três amostras: duas com 120 gramas para

realização de ensaios de sedimentação; e uma delas de 98,7 gramas, submetida a um

peneiramento  em  peneira  de  0,075mm,  de  forma  a  evitar  entupimento  da  célula  do

equipamento analisador de partículas, para a realização da granulometria por foto.
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2.1 Ensaio de Sedimentação

O processo  de ensaio  de sedimentação se  inicia  pelo  preparo  da  amostra

separada anteriormente através de imersão em solução defloculante de hexametafosfato

de sódio por 12 horas, evitando grumos. Após o tempo de repouso da solução disposto na

NBR 6457:2016, a amostra submergida é depositada em recipiente metálico utilizado para

a dispersão do material, onde permanece por 15 minutos de agitação constante. No final

do processo de agitação, a solução é vertida em proveta graduada de 45 cm de altura e

6,5 cm de diâmetro, sendo misturada com água destilada até obter-se 1L de mistura na

proveta. A figura 2 apresenta as etapas de preparação das amostras.

Figura 2 – Amostra de solo a ser preparada para sedimentação, dispersão e realização do ensaio de sedi-
mentação

Fonte: dos autores

O material permanece na proveta até a obtenção de temperatura de equilíbrio,

feito isto é agitado por aproximadamente 1 minuto e em seguida são realizadas leituras de

temperatura e de densidade, nos intervalos de tempo pré-determinados pela norma, os

valores obtidos dispostos na Tabela 1.

Tabela 1 - Leituras de Densidade e Temperatura ao Longo do Tempo

Tempo
Densidade Proveta 1

(g/cm³)
Densidade Proveta 2

(g/cm³)
Temperatura

(ºC)
30 segundos 1,0350 1,0360 16,9

1 min 1,0345 1,0355 16,9
2 min 1,0340 1,0350 16,8
4 min 1,0320 1,0325 16,8
8 min 1,0305 1,0305 16,8

15 min 1,0285 1,0285 16,8
30 min 1,0265 1,0265 17,0
1 hora 1,0240 1,0240 17,2
2 horas 1,0215 1,0215 17,4
4 horas 1,0195 1,0200 17,4
8 horas 1,0175 1,0170 17,5
24 horas 1,0155 1,0160 16,9

Fonte: dos autores
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2.2 Analisador de Partículas

Conforme previamente citado, foram coletados 98,7 gramas para a preparação

da  amostra  a  ser  ensaiada  através  do  instrumento  analisador  de  partículas.  Nesta

amostra de solo, realizou-se o peneiramento em uma peneira de abertura 0,075mm a fim

de evitar o entupimento da célula de vidro por onde circulam as partículas.

Como no ensaio de sedimentação utiliza-se solução defloculante, a amostra

passante na peneira 0,075mm foi  dividida em dois cadinhos de porcelana,  onde uma

delas ficou submersa na solução,  simulando as mesmas condições de preparação.  A

figura 3 ilustra a obtenção do peso das amostras, bem como apresenta as mesmas com e

sem defloculante.

Figura 3 – Amostra de solo a ser preparada para análise por foto, solo passante na peneira 0,075mm sem e com
solução defloculante, respectivamente

Fonte: dos autores

O funcionamento do equipamento utilizado se dá da seguinte maneira:

1. A amostra coletada é uniformizada por meio de agitação ou mistura manual;

2. É depositado cerca de 0,01 gramas da amostra a ser analisado em um orifício externo

ao analisador;

3. Por meio de fluxo ajustável, o material disperso em água circula por dentro do aparelho;

4. Uma câmera acoplada no interior do aparelho registra fotos do material passante;

5. O operador do equipamento ajusta as configurações de quantidade de partículas a

serem analisadas até  o  término do ensaio,  parâmetros  de medidas,  frações a  serem

analisadas, dentre outros recursos.

6.  Após atingida  as  configurações pré-determinadas,  o  software  encerra  as  leituras  e

compila os dados obtidos.
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No presente artigo serão utilizados os resultados referentes ao diâmetro da

área circular equivalente em volume de amostra e a circularidade das partículas. A figura

4 apresenta o analisador de partículas e seu sistema de funcionamento.

Figura 4 – Analisador de Partículas, funcionamento do analisador de partículas

Fonte: http://www.dafratec.com/pdf/Particle_Insight_Brochure_2011.pdf

3 RESULTADOS

3.1 Resultados Sedimentação

A partir  das  medidas de densidade e temperatura disponíveis  na  Tabela  1,

aplicou-se o disposto na NBR 7186:1984 para a determinação de diâmetro e quantidade

de material passante em cada fração de solo encontrada, onde cada porcentagem de

material passante por diâmetro característico fora plotada no gráfico 1.

Gráfico 1 – Resultado Ensaio de Sedimentação

Fonte: dos autores
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3.2 Resultados Analisador de Partículas

Tanto para as amostras com e sem defloculante foram encontrados valores

semelhantes para circularidade das partículas analisadas. Nas amostras com a aplicação

de defloculante obteve-se valor médio de circularidade de 0,642, já nas amostras sem a

aplicação de defloculante fora obtido valor médio de 0,656, sendo 1 o equivalente a uma

circunferência perfeita e 0 uma reta infinita. Os resultados de curva granulométrica do

material fino analisado foram dispostos no gráfico 2 em conjunto com os já obtidos para a

sedimentação.

Gráfico 2 – Curvas Granulométricas Sobrepostas

Fonte: dos autores

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os  resultados  apresentados  anteriormente,  apesar  de  demonstrarem

claramente curvas granulométricas distintas, mostram que ambos os ensaios podem, com

precisão,  determinar  características  inerentes  ao  tamanho  do  fino  analisado.  Um dos

principais pontos para justificar tal diferença é de que o material utilizado na sedimentação

é preparado conforme disposto pela NBR 6457:2016, onde é submetido a peneiramento

em peneira de abertura 2mm, ou seja, a amostra analisada é diferente da ensaiada no

analisador de partículas, onde trabalha-se com passante da peneira 0,075mm.

Tendo como objetivo comparar a análise de finos, realizou-se corte na amostra

submetida a sedimentação, considerando em ambos os ensaios como 100% de material

passante na peneira de diâmetro 0,135 mm, eliminando todo material superior a este valor

e corrigindo os demais valores encontrados, dispostos no gráfico 3.
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Gráfico 3 – Curvas Granulométricas Ajustadas

Fonte: dos autores

Verificou-se também que a utilização de defloculante na amostra utilizada no

analisador de partículas altera as características do material,  dificultando a queda das

partículas, deixando-as em suspensão e alterando o material em análise. Onde o material

em suspensão acaba por não adentrar no ciclo de análise do aparelho, gerando assim

curvas granulométricas mais grosseiras.

Com os resultados obtidos, não fora possível determinar se os reais diâmetros

das partículas são os encontrados pelo analisador de partículas ou os encontrados via

sedimentação. Entretanto, por tratar-se de um método simples e de rápida execução, na

análise  por  imagem não  há  tantas  variáveis  envolvidas,  enquanto  que  no  ensaio  de

sedimentação podem ocorrer erros em vários momentos do ensaio.

No  ensaio  de  sedimentação,  o  operador  pode  equivocar-se  em  vários

momentos,  tais  como:  determinação  da  massa  específica,  controle  da  temperatura

ambiente ao longo do ensaio, na perda de material  ao agitar a proveta,  ao triangular

gráficos de calibração de densímetros,  no momento da leitura,  no controle  do pH da

solução defloculante, nas leituras de temperatura e na consideração da partícula como

uma esfera na aplicação da lei de Stokes.

Sendo  assim,  considerando-se  a  abertura  a  falhas  humanas  no  ensaio  de

sedimentação, a análise do material  independente de ponderações de forma, além do

tempo desprendido para a realização do mesmo, a análise dos finos de um solo através

de aparelho analisador de partículas se mostra opção viável, célere e confiável.
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Resumo: Tratamentos superficiais são aplicações de ligantes asfálticos e agregados sem mistura prévia,
com posterior compactação, buscando adesão. Consiste de um revestimento flexível de pequena espessura
com função de redução do desgaste do pavimento, impermeabilização, aumento do atrito do pneu com o
pavimento, da capacidade do pavimento de acompanhar deformações, etc. O principal objetivo do trabalho
é  apresentar,  de  forma  didática  e  informativa,  o  uso  de  tratamentos  superficiais  por  penetração  na
pavimentação de estradas, sobretudo acerca dos tratamentos simples, duplo e triplo. O trabalho trata de
uma revisão de literatura onde a metodologia consistiu em buscar as principais fontes bibliográficas que
abordam sobre o uso de tratamentos superficiais. Estes se dão pelo fenômeno de penetração, que pode ser
direta  ou  invertida.  Na  penetração  invertida,  ocorre  inicialmente  a  aplicação  do  ligante  e  depois  do
agregado, com posterior compressão. Na direta, o ligante é aplicado primeiro. Os tratamentos superficiais
podem ser simples ou múltiplos (duplo e triplo). A diferença está no número de camadas de agregado e
ligante. Vale ressaltar que a primeira camada é, na grande maioria dos casos, feita por penetração invertida.
O DNIT e outras bibliografias recomendam características específicas das quais os agregados e os ligantes
devem possuir além da disposição de dosagens em função do tipo de tratamento. A construção de um
tratamento  superficial  simples  consiste  das  seguintes  etapas:  aplicação  do  asfalto,  espalhamento  dos
agregados e compactação. Nos equipamentos utilizados, destacam-se o distribuidor de ligante, distribuidor
de  agregado  e  rolo  compressor.  Atualmente  existem equipamentos  conjugados  que  distribui  ligante  e
agregado simultaneamente, sendo os mais indicados. Conclui-se a respeito da importância de se estudar
esse tipo de conteúdo, principalmente em disciplinas que abordam a pavimentação de estadas, com o
intuito de adquirir maiores conhecimentos acerca do assunto.

Palavras-Chave: tratamentos superficiais, penetração, agregado, ligante.

1 INTRODUÇÃO

De acordo com Bernucci  et. al. (2008), tratamento superficial de pavimentos

consiste  na  aplicação  de  ligantes  asfálticos  e  agregados  sem  mistura  prévia,  com

posterior compactação, promovendo o recobrimento parcial e a adesão entre agregados e

ligantes. Configura-se como um revestimento flexível de pequena espessura, executado

por espalhamento sucessivo de ligante betuminoso e agregado através de compressão.

Motta  e  Farah  (2010)  apontam  que  esse  tipo  de  revestimento  vem  sendo

executado no Brasil há muitas décadas, com muito sucesso. Como função principal, o

ligante betuminoso “segura” o agregado no seu devido lugar, pela ligação permanente

com a superfície tratada (TEIXEIRA, 2012).

Apesar de apresentar pequena espessura, o tratamento superficial proporciona

alta  resistência  ao  desgaste,  aumentando  assim  a  vida  útil  do  pavimento,  além  de

melhorar  a  impermeabilização  do  pavimento  acabado  (BERNUCCI  et.  al.,  2008)  e

aumentar o atrito entre o pneu e o pavimento (MOTTA E FARAH, 2010). Bernucci et. al.

(2008) também argumenta que não ocorre aumento substancial da capacidade estrutural,

o mesmo que não corrige possíveis irregularidades geométricas da pista.
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2 CLASSIFICAÇÃO DOS TRATAMENTOS SUPERFICIAIS

Para  entender  o  funcionamento  a  fim  de  classificar  os  diferentes  tipos  de

tratamento superficial,  se faz necessário entender melhor o fenômeno de  penetração,

sendo  direta ou  invertida.  Segundo  Bernucci  et.  al. (2008),  a  nomenclatura  de

penetração invertida (figura 01) pode ser entendida como: primeiro, aplica-se o ligante,

sobre  ele  o  agregado  e  em seguida,  por  um processo de  compressão realizado por

maquinário, o ligante acaba por envolver o agregado, vindo de baixo para cima.

Figura 01 – Esquema do tratamento superficial – Tratamento Superficial Simples.

Fonte: BERNUCCI et. al. (2008).

Por sua vez, o termo penetração direta foi introduzido para melhor identificar os

tratamentos superficiais executados com emulsão de baixa viscosidade, iniciando por um

espalhamento  de  agregado  para  evitar  o  escorrimento  do  ligante,  como  no  caso  de

aplicação  nos  acostamentos  (BERNUCCI  et.  al.,  2008).  No  entanto,  esse  tratamento

envolve uma significativa penetração do agregado no substrato já durante a compactação,

pois essa ancoragem compensa a falta de ligante por baixo do agregado.

Sendo  assim,  Bernucci  et.  al. (2008)  classifica  os  diferentes  tipos  de

tratamentos  superficiais  em três  tipos:  TSS –  Tratamento  Superficial  Simples:  uma

aplicação de ligante betuminoso coberto por uma camada de agregado mineral (miúdo),

submetido à compressão e acabamento;  TSD – Tratamento Superficial  Duplo:  duas

aplicações de ligante betuminoso, cobertas cada uma por agregado mineral (graúdo e

miúdo);  TST – Tratamento Superficial  Triplo:  três aplicações de ligante betuminoso,

cobertas cada uma por agregado mineral (graúdo, médio e miúdo). Após cada camada, os

agregados são submetidos à compressão.

Os  tratamentos  superficiais  por  penetração  são  subdivididos  em  duas

operações:  simples  ou  múltipla.  Basicamente,  a  operação  simples  envolve  o  TSS,

enquanto a múltipla engloba o TSD e TST, com espessura acabada da ordem de 5 a 20

mm (BERNUCCI et. al., 2008).

ISSN 2526-4044      p. 737



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

3 ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS

Mais recentemente, Bernucci et. al. (2008) indica que a aplicação da técnica de

tratamento superficial vem sendo estendida também para restaurações de pavimentos, ou

sob qualquer tipo de revestimento que não tenha irregularidades significativas.

No tratamento superficial é o agregado que confere a textura e a cor da pista,

sendo  as  seguintes  suas  funções  principais  indicadas  por  Bernucci  et.  al. (2008):

transmitir as cargas até o substrato, resistir à abrasão e à fragmentação pela ação do

tráfego, resistir ao intemperismo, assegurar uma superfície antiderrapante, promover uma

drenagem superficial adequada.

Para obter essas qualidades é necessário que as propriedades geométricas,

físico-químicas e mecânicas do agregado, satisfaçam algumas exigências, como: abrasão

Los Angeles igual ou inferior a 40%, índice de forma superior a 0,50, durabilidade com

perda  inferior  a  12%,  granulometria  do  agregado  obedecendo  a  faixas  específicas

(distribuição mais uniforme), adesividade superior a 90% (BERNUCCI et. al., 2008).

Bernucci et. al. indica que com a utilização de graduação contínua, é possível

que  ocorra  um  envolvimento  heterogêneo  das  partículas,  onde  assim  pode  ocorrer

ausência  total  de  cobertura  de  alguns  grãos,  diminuindo  a  adesão  global.  Numa

distribuição uniforme, existe maior adesão e recobrimento por ligante, conferindo maior

estabilidade ao conjunto.

Tabela 01 – Faixas granulométricas recomendadas pelo DNIT para Tratamento Superficial – TS.

Malha ABNT
Porcentagem passante em peso

Tolerância
A B C

1’’ 100 - - -
¾’’ 90-100 - - ±7
½’’ 20-55 100 - ±7
3/8’’ 0-15 85-100 100 ±7
N° 4 0-5 10-30 85-100 ±7
N° 10 - 0-10 10-40 ±7
N° 200 0-2 0-2 0-2 ±7

Fonte: CBB Asfaltos (2010).

A tabela 01 apresenta a distribuição granulométrica recomendada pelo DNIT

para tratamentos superficiais. De acordo com as especificações normativas, para um TSS

adotam-se as  faixas  B ou C,  para  TSD as faixas  A para  a primeira  camada, B para

primeira ou segunda camada e C, para segunda camada, e para TST as faixas A para a

primeira camada, B para a segunda camada e C para a terceira camada.
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A viscosidade do ligante deve ser suficientemente baixa, para que a vazão no

decurso  da  bomba  e  bicos  espargidos  provoque  molhagem  adequada  no  agregado

durante  o  espalhamento,  e  suficientemente  alta,  evitando  escorrimentos  excessivos,

promovendo  coesão  adequada  durante  a  compactação.  Bernucci  et.  al. (2008)  ainda

enfatiza  o  uso  de  emulsões  de  resíduo,  aquecidas  acima  de  75  °C  e  somente  com

circulação, sendo a estocagem máxima de 7 dias.

4 MÉTODOS DE DOSAGEM

Atualmente existe um grande número de métodos para dosagem dos materiais

no  tratamento  superficial,  em  geral,  considerando-se  parâmetros  relacionados  ao

tamanho  do  agregado:  diâmetro  médio (método  de  Linckelheyl),  tamanho  máximo

efetivo (abertura da malha da peneira na qual passam 90% dos agregados) (método

da Califórnia), diâmetro “médio ponderado” (método Asphalt Institute).

4.1 Método Experimental Direto

Segundo Bernucci  et.  al.  (2008),  o método direto mais usado é o chamado

ensaio de placa ou bandeja, também conhecido como diâmetro médio (ou método de

Linckelheyl). Consiste em espalhar o agregado sobre uma placa plana de área conhecida

(500 x 500 mm), de modo a cobrir a área da placa, obtendo-se um mosaico uniforme de

agregado  sem superposição  e  sem  falhas  (repete-se  o  processo  três  vezes).  Dessa

forma,  encontram-se:  taxa  de  agregado  graúdo  da  primeira  camada,  taxa  da  massa

específica aparente solta do agregado (litros/m²) e taxa de ligante.

O uso de uma caixa dosadora (800 x 250 x 40 mm) é útil  na dosagem do

agregado. Espalha-se o agregado sobre o fundo da caixa, de forma a formar um mosaico

igual ao que se deseja construir na pista. Coloca-se então a caixa na posição vertical e lê-

se a taxa de agregado em litros/m², na graduação indicada na tampa da caixa. A dosagem

ótima é a que corresponde à ausência de exsudação e o mínimo de rejeição de agregado

da última camada do tratamento (BERNUCCI et. al., 2008).

4.2 Dosagem de Ligante e Agregado

Segundo  a  CEHOP  (2017),  as  taxas  de  aplicação,  espalhamento  e

uniformidade “tratam-se das quantidades ou taxas de utilização de ligante betuminoso e

de espalhamento de agregados a serem utilizadas nos tratamentos superficiais”. Sendo
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assim,  recomendam-se,  juntamente  com o DNIT,  as  seguintes  taxas de aplicação de

agregados e de ligantes betuminosos, conforme a tabela 02.

Tabela 02 – Dosagem recomendada pela Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas.

Tratamento
Superficial Simples

Tratamento Superficial Duplo Tratamento Superficial Triplo

Ligante Agregado Camada Ligante Agregado Camada Ligante Agregado

0,8 l/m² a
1,2 l/m²

8 kg/m² a
12 kg/m²

1ª -
20 a 25
kg/m²

1ª -
20 a 25
kg/m²

2ª -
10 a 12
kg/m²

2ª -
10 a 12
kg/m²

1ª a 2ª
aplicações

2 a 3 l/m² -
3ª -

5 a 7
kg/m²

1ª, 2ª e 3ª
aplicações

2 a 3 l/m² -

Fonte: CEHOP (2017).

4.3 Execução de Tratamentos por Penetração

A construção  de  um  tratamento  superficial  simples  consiste  das  seguintes

etapas (BERNUCCI et. al., 2008):

 Aplicação de ligante asfáltico: sobre a base imprimada, curada e isenta de

material  solto,  aplica-se  um  banho  de  ligante  com  carro-tanque  provido  de  barra

espargidora;

 Espalhamento  do  agregado:  após  a  aplicação  do  ligante,  efetua-se  o

espalhamento  do  agregado,  de  preferência  com  caminhões  basculantes  dotados  de

dispositivos distribuidores;

 Compactação: após o espalhamento do agregado, é iniciada a compressão

do mesmo sobre o ligante, com rolo liso ou pneumático.

A temperatura para aplicação do ligante é determinada em função da relação

viscosidade-temperatura: para cimento asfáltico (20 a 60 SSF); para emulsão asfáltica (20

a 100 SSF, no caso de RR-1C e 100 a 250 SSF, em se tratando da RR-2C).

A compressão do agregado é realizada imediatamente após o seu lançamento:

trechos em tangente (deve começar pelas bordas e progredir para o eixo); curvas (deve

progredir sempre da borda mais baixa para a borda mais alta). Alguns autores indicam

que o número de passadas deve ser tal que não se percebe mais o rearranjo significativo

das partículas. Para rolos pneumáticos, a calibração deve estar entorno de 100 a 120

lbs/in², com peso de 8 a 10 toneladas com 5 passadas (velocidade entre 5 a 10 km/h).

Em seguida à aplicação da emulsão, ocorre a cobertura por agregado miúdo

(areia  ou  pó  de  pedra),  realizando-se  a  compressão.  Aconselha-se  a  passagem  de
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vassoura de arrasto sobre a última camada de agregado do tratamento,  para melhor

penetração da emulsão (BERNUCCI et. al., 2008).

5 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Os  equipamentos  utilizados  no  tratamento  superficial  são  basicamente:

distribuidor de ligante, distribuidor de agregado e rolo compressor (TEIXEIRA, 2012).

Também segundo Teixeira (2012) o  distribuidor de ligante nada mais é que

um  caminhão  equipado  com  uma  barra  espargidora  pressurizada  por  bomba  de

deslocamento ou ar comprimido, além de um sistema de aquecimento do ligante com

indicador de temperatura e tacômetro para controlar a velocidade de passagem, podendo

ser rebocáveis ou automotrizes.

Ainda segundo o mesmo autor, a distribuição do agregado exige um controle

de qualidade na regularidade do espalhamento, envolvendo: espalhamento transversal

(deve ser homogêneo, atribuindo sua qualidade ao dispositivo utilizado) e espalhamento

longitudinal  (deve  ter  escoamento  regular,  obtido  pela  conjugação  do  dispositivo  de

espalhamento e a velocidade do veículo).

Atualmente  existem  equipamentos  conjugados  que  fazem a  distribuição  de

ligante  e  agregado simultaneamente.  Estes  são os  mais  indicados para  o tratamento

superficial,  pois  garantem coesão adequada entre o ligante e o agregado (evitando a

aplicação  tardia  do  agregado  no  ligante  caso  fossem  aplicados  por  equipamentos

diferentes), e o poder ligante da emulsão asfáltica (TEIXEIRA, 2012).

Para  a  compressão do  tratamento  são  utilizados  rolos  compactadores

pneumáticos e/ou lisos. O mais indicado é o rolo de pneus, em serviços onde o agregado

não possui alta resistência mecânica e/ou a superfície tratada apresenta irregularidades.

O rolo liso pode obter resultados satisfatórios, no entanto, deve estar associado ao rolo de

pneus, sem aplicação de elevada carga.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe-se, portanto, que o uso de tratamento superficiais apresentam amplos

benefícios dentro da pavimentação de estradas. Executados há muitas décadas no Brasil,

conferem  especificidades  aos  pavimentos  de  concreto  flexível.  Apesar  da  pequena

espessura  do  tratamento  superficial,  esta  é  muito  importante  para  a  resistência  ao

desgaste, aumentando a vida útil do pavimento.

ISSN 2526-4044      p. 741



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

O uso de tratamentos superficiais  por  penetração decorre da escolha entre

penetração direta ou invertida, sendo a direta a aplicação inicial do agregado e depois do

ligante, e a invertida, ao contrário. O mais utilizado é a penetração invertida por causa da

adesividade. Basicamente, a subdivisão em tratamentos superficiais simples, duplos e

triplos  decorre  da  aplicação  de  uma,  duas  ou  três  camadas  de  ligante  e  agregado,

dependendo da situação da base do pavimento.

Tanto os agregados como o ligante empregado deve passar por ensaios de

desempenho e de dosagem, remetendo ao desempenho esperado e a necessidade de

aplicação. Em resumo, sua aplicação consiste em aplicação do asfalto, espalhamento dos

agregados e compactação. Atualmente, o método de dosagem mais utilizado é o método

experimental  direto,  no  entanto,  existem  tabelas  do  DNIT  e  outras  instituições  que

remetem à dosagem baseada em tratamento superficial simples, duplo e triplo.

Quanto aos equipamentos utilizados, distribuem-se em: distribuidor de ligante,

distribuidor de agregado e rolo compressor.  Todos apresentam controles de qualidade

específicos,  principalmente  com  relação  à  aderência  entre  o  agregado  e  o  ligante.

Atualmente  existem  equipamentos  conjugados  que  fazem  a  distribuição  de  ligante  e

agregado simultaneamente e são os mais indicados para o serviço.
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Resumo: O principal objetivo deste artigo,  de caráter didático, é apresentar um exemplo de cálculo de
pavimentos  rígidos  pelo  método  desenvolvido  pela  Portland  Cement  Association  (PCA)  de  1984,
evidenciando um roteiro  completo de dimensionamento.  A metodologia  de cálculo  se baseia no roteiro
descrito  na norma e baseia-se em múltiplas  tentativas,  arbitrando-se um valor  inicial  de espessura de
revestimento, tendo como base as condições já pré-definidas em projeto. Executando-se o roteiro, verifica-
se se a espessura arbitrada atende aos parâmetros máximos de fadiga e erosão, que são de 100%. Caso
contrário, o roteiro de cálculo é desenvolvido novamente, até encontrar-se uma espessura de revestimento
que garanta perfeito funcionamento e atenda a vida útil  prevista em projeto.  As condições envolvem a
definição do período de projeto,  o  tipo de fundação,  o  tipo de subleito,  a resistência  característica  do
concreto, a presença ou não de barras de transferência, a presença ou não de acostamento de concreto,
características do solo, composição do tráfego e coeficiente de segurança. No roteiro, utiliza-se uma folha
de cálculo padrão, fazendo-se uso de quadros e ábacos para encontrar os parâmetros necessários a fim de
definir o somatório do consumo de fadiga e erosão. Pode-se concluir que no exemplo didático, o somatório
do consumo de fadiga foi de 34,07% e o consumo de erosão de 29,00%, evidenciando uma espessura de
placa de 21 centímetros.

Palavras-Chave: método PCA 1984, pavimento rígido, dimensionamento, fadiga, erosão, roteiro de cálculo.

1 INTRODUÇÃO

A Portland Cement Association (PCA) apresenta dois métodos principais para o

dimensionamento de pavimentos de concreto simples: o mais tradicional, datado de 1966,

é o mais utilizado no país, no entanto o mais atual, datado de 1984, vem sendo mais

utilizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), permeando

novos conceitos no dimensionamento de pavimentos rígidos.

O método mais atual  retrata um modelo de análise estrutural  de elementos

finitos,  contrariando  o  método  anterior  de  1966,  que  está  relacionado  a  modelos

estruturais de placas com suporte contínuo. Além disso, o modelo de análise leva em

conta: o tipo e o grau de transferência de carga nas juntas transversais; os efeitos da

existência ou não de acostamentos de concreto; a contribuição estrutural das sub-bases

de concreto pobre rolado ou convencional, ou então de sub-bases tratadas com cimento;

a ação dos eixos tandem triplos; introduz o modelo de ruína por erosão da fundação do

pavimento, usando-o ao mesmo tempo como modelo modificado de fadiga.

Destaca-se por trazer a facilidade de combinar facilmente diferentes fatores de

projeto, englobando múltiplas soluções para uma mesma questão, definindo, a solução

mais econômica, em se tratando de investimentos iniciais para construção do pavimento.
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2 ROTEIRO DE DIMENSIONAMENTO – EXEMPLO DE CÁLCULO

O dimensionamento pelo método PCA/84 é baseado por tentativas, arbitrando-

se um valor inicial de espessura de revestimento e tendo como base as condições de

dimensionamento conhecidas. Após se executar o roteiro de cálculo é possível verificar se

a espessura inicial adotada atende os requisitos do pavimento quanto à análise de fadiga

e de erosão.  Caso contrário,  aumenta-se  a  espessura  e  é  desenvolvido  o  roteiro  de

cálculo novamente, até se obter a espessura de revestimento rígido que garanta o perfeito

funcionamento e a vida útil prevista para o pavimento, com o menor custo envolvido.

2.1 Condições de Dimensionamento Conhecidas

Para  se  dimensionar  corretamente  o  revestimento  rígido,  é  necessário

conhecer alguns parâmetros de projeto:  Período de Projeto: o período previsto para o

funcionamento pleno do pavimento (vida útil, dado em anos); Fundação: a disposição e o

tipo de fundação sob o pavimento, bem como sua espessura (em centímetros); Subleito:

a  capacidade  de  suporte,  utilizando  o  índice  CBR  (em  porcentagem);  Concreto: a

resistência característica do concreto à tração na flexão aos 28 dias (em Megapascal);

Juntas: a utilização ou não utilização de barras de transferências de cargas de uma placa

de revestimento para outra; Acostamento: a composição do acostamento (a utilização ou

não utilização de acostamentos de concreto);  Coeficiente de Recalque: coeficiente “K”

(em Megapascal  por metro),  variando conforme o tipo de solo,  o valor de suporte do

subleito e a espessura da sub-base; Composição do tráfego: a carga (em Quilonewton)

e a frequência no período de projeto (em número de eixos); Coeficiente de Segurança: a

majoração de segurança das cargas, variando conforme o volume do tráfego pesado.

2.2 Dimensionamento – Folha de Cálculo

Para  o  dimensionamento  do  pavimento  é  utilizado  uma  Folha  de  Cálculo,

conforme a figura 01. Esta folha de cálculo relaciona diversos fatores, e seu objetivo final

é fornecer os danos acumulados de consumo de fadiga e dano por erosão sendo que,

para um dimensionamento correto,  tais  consumos e danos não ultrapassem 100%. A

parte inicial da folha de cálculo se refere às condições de dimensionamento conhecidas,

bem como as colunas (1) e (3), que são dados coletados (a partir do tráfego do local) e

estatisticamente calculados para atender a vida útil de projeto. A seguir será apresentado
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um  roteiro  de  cálculo  para  se  executar  o  dimensionamento  do  revestimento  rígido

segundo o método PCA/84, utilizando-se um exemplo.

2.2.1 Condições de Dimensionamento Conhecidas

Inicialmente  é  necessário  preencher  a  folha  de  cálculo  com  as  condições

conhecidas  do  projeto,  sendo  estes:  período  do  projeto,  especificações  da  fundação,

suporte do subleito, resistência característica à tração na flexão do concreto (Fctm,k,28), tipo

de junta e acostamento do projeto, coeficiente de recalque (K), composição do tráfego e

coeficiente de segurança adotado (FS).

Tabela 01 – Tabela de composição do tráfego.

Eixo
Carga

(tf)
Carga
(kN)

Nº de solicitação
por dia (n1)

Nº de Solicitações durante o
período de projeto (N)

Simples
10 98 14 102.200
8 78,4 2 14.600
5 49 16 116.800

Tandem
Duplo

17 166,6 10 73.000
16 156,8 2 14.600
15 147 2 14.600

Tandem
Triplo

27 264,6 8 58.400
9,6 94,08 8 58.400

Total 452.600
Fonte: Apostila de Pavimentação Unisul (2017).

De acordo com o exemplo utilizado, têm-se as seguintes condições:  Período

de Projeto: 20 anos;  Fundação: Sistema subleito – Sub-base Granular com 10 cm de

espessura;  Suporte do Subleito: CBR = 5%; Fctm,k,28: 4,5 MPa;  Junta e Acostamento:

utilização de barras de transferência e sem acostamento de concreto; K = 38 MPa/m; O

coeficiente de recalque é encontrado em tabela, de acordo com: a composição do solo do

sistema de fundação, do índice de suporte do subleito (CBR 5%) e da espessura da sub-

base (10 cm); Composição do tráfego: as condições de tráfego do exemplo são dadas

pela tabela 2, sendo a solicitação durante o período de projeto é dada pelo produto do

número de solicitações pelo período de projeto em dias; FS: 1,1 (moderada frequência).

2.2.2 Espessura

Em tese, são necessárias diversas execuções do roteiro de cálculo para se

encontrar  uma  espessura  ideal.  Por  questões  didáticas,  após  múltiplas  tentativas,  o
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exemplo  apresentado  utilizará  a  espessura  de  21  centímetros,  que  atende  melhor  a

solicitação de carga do tráfego e que se dispõe mais economicamente viável.

2.2.3 Carga por Eixo XFs

Após ter conhecimento das condições iniciais de projeto, utilizando a folha de

cálculo, preenche-se a coluna (2): Carga por Eixo x FS, ou seja, a carga de cada eixo

multiplicada pelo fator de segurança adotado, no caso, 1,1. Sendo assim, o resultado é

apresentado por meio da figura 01.

2.2.4 Tensão Equivalente (TE)

A tensão equivalente relaciona a espessura da placa (do revestimento) adotada

para encontrar um coeficiente de recalque do sistema subleito/sub-base. O quadro de

referência associa, para o exemplo, a espessura adotada da placa de 21 cm e, para o K

do  sistema  subleito/sub-base  38  MPa/m,  executa-se  a  interpolação  dos  valores,

encontrando uma tensão equivalente. Os quadros dispõem, além de diferentes valores

para cada tipo de eixo (simples, tandem duplo e tandem triplo), também para a condição

de acostamento (com ou sem acostamento de concreto). Logo, para o exemplo, utilizou-

se  o quadro  para  eixos  simples,  tandem duplo e tandem triplo  para a condição sem

acostamento de concreto. Como o método utiliza uma série de tabelas e ábacos ficaria

extensível a apresentação de todo esse material. Portanto, optou-se por não apresentá-

las,  ficando a critério  do  leitor  consultá-las  por  meio  das referências.  Interpolando os

valores, encontram-se os valores apresentados na figura 01.

2.2.5 Fator de Fadiga (FF)

O fator de fadiga é calculado a partir da razão entre a tensão equivalente de

cada tipo de eixo pela resistência do concreto à tração na flexão aos 28 dias (Fctm,k,28 = 4,5

MPa). Os valores encontrados para cada eixo são observados na figura 01.

2.2.6 Fator de erosão (FE)

O fator de erosão relaciona a espessura da placa adotada, as condições das

juntas (com barras de transferência ou entrosamento de agregados) e do acostamento
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(com ou sem acostamento de concreto). Por meio de quadros há a associação, para o

exemplo, da espessura adotada da placa de 21 cm e, para o K do sistema subleito/sub-

base 38 MPa/m, executa-se a interpolação dos valores, encontrando o fator de erosão.  

Logo, utilizou-se os quadros para eixos simples, tandem duplo e tandem triplo

para a condição sem acostamento de concreto e juntas com barras de transferência,

encontrando-se os valores visualizados por meio da figura 01.

2.2.7 Número Admissível de Solicitações (fadiga)

Com o fator de fadiga encontrado anteriormente, o tipo de eixo (simples, duplo

ou triplo) e auxílio de ábacos, faz a análise da fadiga atuante no pavimento. Assim, ob-

tém-se o número admissível de repetições de carga em função do fator de fadiga. O ába-

co utilizado traz em sua primeira linha, à esquerda, a carga por eixo multiplicado pelo fator

de segurança para eixos simples e, à direita, a carga por eixo multiplicado pelo fator de

segurança para eixos tandem duplos. O mesmo ábaco é utilizado tanto para condição de

acostamento de concreto ou sem este.

Não há ábaco para eixos tandem triplos, porém, é recomendado que se utilize

a mesma carga para eixo simples, dividindo-se a carga do eixo tandem triplo por 3, e utili-

zando o fator de fadiga para eixos tandem triplos. Para o exemplo, as cargas do eixo tan-

dem triplo de 297 e 104,5 kN foram consideradas 99 kN e 35 kN para serem aplicadas no

ábaco na coluna de eixo simples.

Ressalta-se que, no ábaco de análise de fadiga para eixos tandem triplos não

foi possível encontrar um número admissível de solicitação para a carga de 35 kN pois é

um valor muito baixo, não presente no ábaco. Logo, admite-se que a quantidade de pas-

sadas é ilimitada. Os resultados são expressos na figura 01.

2.2.8 Número Admissível de Solicitações (Erosão)

De forma semelhante ao item anterior, com o fator de erosão encontrado, o tipo

de eixo (simples, duplo ou triplo) e auxílio de ábacos, faz-se a análise da erosão atuante

no pavimento. Assim, obtém-se o número admissível de repetições de carga em função

do fator de erosão. O ábaco utilizado traz em sua primeira linha, à esquerda, a carga por

eixo multiplicado pelo fator de segurança para eixos simples e, à direita, a carga por eixo

multiplicado pelo fator de segurança para eixos tandem duplos. Utilizam-se ábacos dife-

rentes para a condição com ou sem acostamento de concreto.
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Assim como para fadiga, não há ábaco para eixos tandem triplos na análise da

erosão, porém, é recomendado que se utilize a mesma carga para eixo simples, dividindo-

se a carga do eixo tandem triplo por 3, e utilizando o fator de erosão para eixos tandem

triplos. Para o exemplo, as cargas do eixo tandem triplo de 297 e 104,5 kN foram conside-

radas 99 kN e 35 kN para serem aplicadas no ábaco na coluna de eixo simples.

Ressalta-se que, no ábaco de análise de erosão para eixos tandem triplos não

foi possível encontrar um número admissível de solicitação para a carga de 35 kN pois é

um valor muito baixo, não presente no ábaco. Logo, admite-se que a quantidade de pas-

sadas é ilimitada. Os resultados são expressos na figura 01.

Figura 01 – Resultado final expresso na folha de cálculo padrão.

Fonte: Apostila de Pavimentação Unisul (2017).

2.2.9 Consumo de Fadiga e Erosão

Encontrado o número admissível de solicitações analisando a fadiga e a ero-

são, calcula-se a porcentagem (para cada carga) do consumo de fadiga (CF) e erosão

(CE), considerando que CF é calculado pela razão entre o número previsto de solicitações

pelos números admissíveis de solicitações por fadiga e que CE é calculado pela razão en-
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tre o número previsto de solicitações pelos números admissíveis de solicitações por ero-

são.

Logo, calculando-se para cada carga por eixo e seu respectivo número previsto

e admissível de solicitações, tem-se os valores expressos na figura 01.

O somatório do consumo de fadiga e erosão devem ser inferiores à 100% para

garantir o correto dimensionamento. Logo, para o exemplo aplicado, tem-se que o soma-

tório de consumo de fadiga é de 34,07% e de consumo de erosão é de 29,00%.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe-se que o dimensionamento é baseado em tentativas e erros, sempre

buscando  minorar  a  fadiga  e  erosão,  aliando  segurança  e  custo,  garantindo  perfeito

funcionamento  e  vida  útil  do  pavimento.  Com  as  condições  de  dimensionamento

conhecidas e a utilização de uma folha de cálculo padrão, foi  possível  apresentar um

exemplo de dimensionamento para esse tipo de pavimento.

Nota-se também o uso intensivo de quadros e ábacos a fim de obter-se uma

série de parâmetros necessários para a posterior obtenção das porcentagens de fadiga e

erosão. Estimando-se uma espessura, prossegue-se com os cálculos por todo o roteiro,

até  encontrar  as  porcentagens  necessárias.  Se  estas  forem  superiores  aos  limites

estabelecidos, aumenta-se a espessura e refazem-se todos os cálculos, até obter-se uma

espessura tal que atenda esses limites.

Com a utilização de uma planilha  Excel,  por exemplo,  tornam-se simples a

definição de uma espessura de placa correta, pois é necessário apenas alterar os dados

provenientes dos quadros e dos ábacos, visto que os critérios de projeto não se alteram.

Muitas bibliografias apresentam informações confusas e pouco agradáveis de

interpretar, no entanto, com este artigo, os autores acreditam que a forma com que as

informações  e  o  roteiro  de  cálculo  foram  apresentados  foi  de  fácil  compreensão  e

interpretação, atendendo a maior esfera de profissionais possível, para os que buscam

um pouco mais sobre o assunto.
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Resumo: Desenvolvemos  e  avaliamos  o  desempenho  de  um  protótipo  de  sistema  de  refrigeração
termoelétrico com pastilhas Peltier. Esse tipo de sistema é uma alternativa aos sistemas de refrigeração por
compressão mecânica de vapor, com a vantagem de não utilizar fluidos refrigerantes que causam danos
ambientais,  de  serem  compactos,  livres  de  ruídos  e  vibrações,  requererem pouca  manutenção  e  de
possuírem  um  funcionamento  relativamente  simples.  O  protótipo  foi  desenvolvido  para  verificar  sua
capacidade de auxiliar na fermentação de uma pequena quantidade de cerveja do tipo Ale, produzida de
forma  artesanal  e  caseira.  O  sistema  de  refrigeração  conta  com um módulo  de  aquisição  de  dados
desenvolvido em plataforma Arduíno, e possui sensores de corrente, tensão e temperatura. As informações
provenientes desses sensores possibilitaram o cálculo da potência frigorífica e da eficiência energética do
sistema.  Os  resultados  dos  experimentos  indicam  que  o  sistema  tem eficiência  de  6,8%  e  potência
frigorífica de 10,4 W. A partir do valor da potência frigorífica, calculamos que esse sistema tem a capacidade
de auxiliar na fermentação de até 47 litros de cerveja.

Palavras-Chave: Fermentação, Refrigeração Termoelétrica, Protótipo.

1 INTRODUÇÃO

O decreto 6871 de 4 de Junho de 2009 (BRASIL, 2009) descreve que a cerveja

é uma bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto cervejeiro oriundo do malte de

cevada e água potável, por ação da levedura com adição de lúpulo. Nesse processo, o

malte moído é cozido para formar o mosto, que deve ser filtrado e fervido com o lúpulo

(REBELLO, 2009, p. 145). Após a fervura, o mosto é resfriado e inoculada com leveduras,

iniciando a etapa de fermentação. 

Como forma de oferecer alternativas para o controle da temperatura na etapa

de fermentação, desenvolvemos um sistema de refrigeração termoelétrico com pastilhas

Peltier, e avaliamos seu desempenho, sua potência frigorífica e a quantidade de cerveja

do tipo Ale que esse sistema consegue manter em condições de fermentação a 20°C. 

Apesar da refrigeração com pastilhas  Peltier ser menos eficiente que aquela

com compressão mecânica de vapor, os sistemas com essas pastilhas não utilizam gases

refrigerantes  que  causam  danos  ambientais,  não  possuem  partes  móveis,  nem

apresentam ruídos ou vibrações, são compactos, de funcionamento relativamente simples

e requererem pouca manutenção  (NNANNA, et. al, 2009, p. 492).
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O  sistema  desenvolvido  possui  aquisição  de  dados  desenvolvido  em

plataforma Arduíno, o qual coletou informações de corrente e tensão das pastilhas, bem

como de temperatura em diversos pontos do sistema. Essas informações possibilitaram o

cálculo da potência frigorífica e da eficiência do sistema.

2 METODOLOGIA

2.1 Sistema de refrigeração

O sistema de refrigeração possui três pastilhas Peltier do modelo TEC1 12709,

alimentadas com tensão entre  12  a  16 V e corrente  máxima de 9 A.  O  princípio  de

funcionamento dessas pastilhas é baseado no efeito  Peltier, onde quando uma corrente

elétrica é imposta em dois fios elétricos de materiais diferentes, unidos em suas pontas,

uma diferença de temperatura aparece entre as suas junções, e  quando essas junções

são colocadas entre duas placas tem-se as pastilhas, e o calor é transferido de uma face

à outra (MAIADANA, et. al, 2007, p. 6). As Fig. 1 e 2 mostram o protótipo. 

Figura 1 - Vista superior sistema de refrigeração

Fonte - Autor (2017). 

Figura 2 - Vista lateral sistema de refrigeração

Fonte – Autor (2017).
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Para aumentar a potência da pastilha e também evitar  que esta perca seu

efeito de refrigeração e queime, deve-se dissipar o calor da sua face quente. A dissipação

do calor da face quente de cada pastilha foi feita com um cooler para processador do tipo

Deep Cool Ice Edge Mini, o qual possui aleta integrada e funciona como um termossifão.

Aletas também foram utilizadas para a transferência de calor da água para a face fria.

Pasta térmica foi utilizada para melhorar o contato térmico entre as faces quente e fria da

pastilha. Essa estrutura foi montada sobre uma recipiente com capacidade para 10 L. 

Para aquisição de dados, foi desenvolvido um sistema utilizando a plataforma

Arduíno mega 2560 R3 com sensores de corrente ACS712 20A e sensores de tensão

 DC0-25V.  Os  sensores  de  temperatura  utilizados  foram  medidores  digitais 

XH-B302. 

2.2 Experimentos 

Para obtermos a potência frigorífica e da eficiência do sistema de refrigeração,

primeiramente determinamos o coeficiente global de transferência de calor no reservatório

onde ficava a água a ser resfriada e desta forma, pudemos estimar a quantidade de calor

que esse reservatório recebeu do ambiente. 

O experimento para a determinar o coeficiente global de transferência de calor

do reservatório  consistiu em acompanhar o tempo que uma quantidade de água levou

para ir  de 5°C até 18°C. Para a coleta de dados, foram utilizados cinco sensores de

temperatura,  onde  quatro  estavam  em  diferentes  locais  da  água  e  um  media  a

temperatura ambiente. O intervalo de tempo para a coleta foi de 10 min. 

O calor trocado com o ambiente pode ser calculado através da equação de

resfriamento de Newton (INCROPERA, et. al, 2008 p. 361), apresentada abaixo: 

Qconv=h A (T ∞−T )          (1)

Onde  h  é coeficiente de transferência de calor global,  A  é a área do

recipiente  onde  há  transferência  de  calor, T∞  é  a  temperatura  ambiente  e  T a

temperatura da água. O calor trocado com o ambiente também pode ser calculado pela

equação fundamental da calorimetria, conforme segue: 
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Q=mC ∆T
∆ t

                 (2)

Onde m é a massa de água, C  é o calor específico da água, ∆T  é a

diferença entre duas temperaturas da água medidas em tempos distintos e  D t  é o

intervalo de tempo entre essas duas medidas. 

Igualando as  Eq.  (1)  e  Eq.  (2),  foi  possível  gerar  um gráfico  e  através da

inclinação da reta encontrada foi possível calcular o coeficiente de transferência de calor

médio global do reservatório. 

O segundo experimento foi realizado com o objetivo de estimar a potência útil e

a eficiência do sistema de refrigeração. O experimento foi realizado no reservatório do

protótipo, mostrado nas Figs. 1 e 2, e utilizou-se as três pastilhas simultaneamente. A

temperatura  da  água  resfriada  foi  medida  por  três  sensores.  Os  dados  de  tensão  e

corrente das pastilhas, assim como de temperatura, foram obtidos com os sensores e

sistema de aquisição de dados, conforme descrito na subseção 2.1. O intervalo de tempo

para  a  coleta  foi  de  10  min  e  para  fins  de  cálculo,  foram utilizadas  as  médias  das

correntes e tensão obtidos nesse intervalo de tempo e a temperatura média dos três

sensores. O experimento foi realizado em um período total de 2 horas, com uma massa

de água de 9,7 kg.

A potência efetiva do sistema foi obtida como sendo a somatória da potência

frigorífica para resfriar a água (conforme Eq. 2) mais a potência térmica transferida pelo

ambiente (conforme Eq. 1). A eficiência do sistema foi obtida com a Eq. (3).

E= Pot ê ncia efetiva
Pot ê nciaconsumida

              (3)

Onde a potência consumida foi calculada como o produto da tensão (V) forneci-

da ao sistema e a corrente utilizada pelo sistema (I).

2.3 Fermentação

Para verificar a quantidade de cerveja que o sistema consegue manter refrige-

rada durante o processo de fermentação, considerou-se que a potência efetiva do sistema

deve ser igual á potência térmica gerada no processo de fermentação somada à taxa de

transferência de calor entre o reservatório e o ambiente. Assumiu-se um reservatório de

fermentação cilíndrico com diâmetro de 315 e uma altura de 587 mm, inserido em uma
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caixa de poliestireno com dimensões de 320 de largura por 600 mm de altura e 5 cm de

espessura.

Para estimar a taxa de transferência de calor entre caixa onde está o fermenta-

dor e o ambiente, assumiu-se que o ar possui temperatura de 20°C no interior da caixa, e

de 27°C no ambiente externo a caixa. Nessa condição de temperatura, é possível fermen-

tar cervejas do tipo Ale. 

Calcularam-se os coeficientes de transferência de calor interno e externo de

toda a caixa, desprezando apenas a transferência na superfície em contato com o chão.

Assumiu-se que as paredes da caixa são semelhantes a placas planas verticais e sua

tampa é semelhante a uma placa plana horizontal. Para a escolha da correlação de Nus-

selt adequada para obter os coeficientes de transferência de calor, determinou-se o regi-

me do escoamento. Considerando convecção natural, onde o regime de escoamento é

determinado através de do número de Rayleigh (Ra), obteve-se o valor de  Ra igual a

2,13×108 e 2,41×108 para as partes externa e interna, respectivamente, o que caracteriza

um regime laminar. Para o escoamento interno e externo na superfície vertical, utilizou-se

a correlação recomendada por Churchil e Chu (INCROPERA, et. al, 2008 p. 361) enquan-

to que para as superfícies horizontais, utilizou-se a correlação para a superfície superior

de uma placa aquecida ou superfície inferior de uma placa resfriada  (INCROPERA, et. al,

2008 p. 364).

O calor liberado durante o processo de fermentação é de 697,7 kJ por quilogra-

ma de glicose consumida (ALBERS et al., 2002, p. 7), conforme a reação a seguir: 

C6H12O6→2C2H5OH+2CO2+Calor                (4)

Para estimar o calor liberado no processo, foi considerada uma cerveja com um

teor alcoólico de 5% e encontrada a massa de glicose correspondente para gerar esse

teor alcoólico por litro de cerveja. Considerou-se um tempo de três dias para a fermenta-

ção, calculou-se a potência correspondente desse período e fazendo a igualdade citada

anteriormente, consegue-se estimar a quantidade em litros de cerveja que poderá ser

mantida resfriada.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Igualando as Eqs. (1) e (2), obteve-se que a inclinação da reta apresentada na

Fig. 3, que é igual a 5,79×10-5 s-1. Como a área do reservatório era 0,3021 m², a massa no
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reservatório era 9,85 kg e o calor específico ( CP ) da água é 4184 J/kgK, obteve-se o

valor de 7,9 W/m².K para o coeficiente global de transferência de calor do reservatório.

Figura 3 – Coeficiente global de transferência de calor experimental do reservatório

Fonte – Autor (2017).

Os resultados do segundo experimento são apresentados na tabela abaixo: 

Tabela 01 - Características do sistema de refrigeração.

Dados Sistema

Temperatura inicial [°C] 20.8

Temperatura Final [°C] 19.2

Potencia elétrica total média [W] 153.8

Potencia média de resfriamento [W] 8.65

Potência térmica perdida para o ambiente
[W]

1.74

Potência efetiva média [W] 10,4

Eficiência [%] 6,8

Fonte –  Autor (2017).

A potência térmica trocada com o ambiente foi calculada com a Eq. (1). Os va-

lores de eficiência encontrados correspondem com o esperado, já que literatura disponível

mostra que os sistemas de refrigeração termoelétricos geralmente tem eficiência entre 5 e

15% (BENZIGER, et al., 2015, p. 51). 

A partir das considerações indicadas na seção 2.3, obteve-se que a potência

térmica trocada entre a caixa refrigerada e o ambiente foi de 0,63 W. A potência consumi-
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da pelo processo de fermentação foi de 0,21 W por litro de cerveja, o que indica que o

protótipo pode e manter refrigerado durante a etapa de fermentação, até 47 L de cerveja.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A eficiência do sistema de refrigeração foi condizente com aquela disponível na

literatura  e  o  sistema  de  refrigeração  tem  capacidade  de  auxiliar  no  processo  de

fermentação de até 47 L de cerveja do tipo Ale em temperatura de 20 ºC. 
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Resumo: O presente trabalho aborda o estudo de caso realizado em uma edificação comercial escolar
localizada  na  cidade  de  Araranguá,  cujo  objetivo  foi  analisar  o  consumo  de  energia  elétrica  atual  e
identificar estratégias e alternativas que possam minimizar  o desconforto térmico e promover eficiência
energética.  Foi  feito  um  diagnóstico  energético  e  algumas  possibilidades  de  melhoria  da  eficiência
energética  da  edificação  foram  identificadas,  como  a  iluminação  e  ventilação  insuficiente  em  alguns
cômodos.  Além  disso,  algumas  diretrizes  construtivas  da  norma  NBR  15220-3  não  estavam  sendo
respeitadas.  A partir  disso,  foram propostas  soluções para esses problemas.  Em seguida  foram feitas
simulações computacionais nos softwares DIALux, Energy 3D, eQuest e FluxoVento para avaliar a eficácia
do emprego das estratégias propostas. As análises foram realizadas visando proporcionar conforto térmico
através de técnicas como o aproveitamento da ventilação cruzada e a substituição da cobertura atual por
outra mais eficiente. Visando proporcionar conforto visual para os usuários da edificação, foram utilizadas
técnicas  como  o  aproveitamento  do  sombreamento  através  da  implantação  de  brises  horizontais  e  a
integração  da  iluminação  natural  com  uma  iluminação  artificial  na  edificação,  respeitando  as  normas
vigentes. Através da implantação das estratégias propostas, seria possível obter uma redução no consumo
anual de energia elétrica de 636 KW, correspondente a 13,75%.

Palavras-Chave: Eficiência  energética.  Conforto  Térmico.  Simulação  Computacional.  Energia  nas
Edificações.

1 INTRODUÇÃO

Eficiência energética da edificação pode ser entendida como sua capacidade

de proporcionar conforto térmico, visual e acústico, com um baixo consumo de energia.

Ela pode ser alcançada através de medidas relacionadas à estrutura, como a utilização de

materiais  específicos,  da  escolha  de  equipamentos  adequados  ou  ainda  a  partir  da

instalação de fontes renováveis (LAMBERTS et al., 1997, p. 5).

Cerca de 15,4% da energia elétrica produzida no Brasil é utilizada em edifícios

comerciais,  sendo a iluminação e o ar condicionado responsáveis por  grande parcela

desse consumo  (LAMBERTS et  al.,  1997,  p.  16).  Dessa forma,  neste  trabalho foram

analisadas algumas propostas para otimizar o sistema de iluminação e diminuir a carga

térmica de uma edificação localizada na cidade de Araranguá-SC e, consequentemente, o

uso do ar condicionado. 

2 CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO
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Para  o  presente  estudo,  foi  escolhida  uma  edificação  comercial  com  fins

educacionais  que  possui  uma  área  total  de  421,04  m2,  face  frontal  voltada  para  o

sudoeste, 09 funcionários e horário de funcionamento de segunda a sexta das 08:00 às

12:00 h e das 13:00 às 18:00 h. A figura 01 mostra a planta baixa do primeiro andar e do

segundo  andar,  respectivamente. A  tabela  01  mostra  o  levantamento  das  cargas

instaladas na edificação.

Figura 01 - Planta baixa da edificação: a) primeiro andar b) segundo andar

                                   a                                                                       b

Fonte: os autores

Tabela 01 - Cargas instaladas na edificação

Equipamento Potência Instalada na Edificação (W)

Refrigeração 660
Eletrodomésticos 5330

Ventilação 1000
Climatização 13659
Iluminação 3024

Potência Total Instalada (W) 23673
Fonte: os autores

3 ANÁLISES REALIZADAS

3.1 Desempenho Térmico 

Para análise do consumo de energia da edificação foram feitas simulações no

software eQuest.  Com  base  nos  dados  de  potência  instalada,  ocupação  e  perfil  de

consumo, foi calculado o consumo mensal por finalidade de uso para a situação atual da

edificação, como mostra a figura 02. A simulação foi realizada durante o período de um

ano. Percebe-se que o sistema de climatização é o que mais contribui para o consumo,

seguido dos equipamentos instalados e da iluminação. Esse resultado será comparado
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com um modelo contendo propostas para otimizar o consumo de energia do sistema de

iluminação.

Figura 02 - Consumo de energia para a condição atual da edificação

Fonte: os autores

Com o  software Energy 3D, o objetivo foi observar a incidência da radiação

solar. Notou-se que a maior incidência solar é na cobertura. Além disso, verificou-se que a

transmitância térmica está acima do determinado pela norma NBR 15220-3. A análise das

diretrizes construtivas estabelecidas na norma para a parede e a cobertura original pode

ser vista na tabela 02.

Tabela 02 - Análise das diretrizes construtivas na edificação

Cobertura Limite para Cobertura Parede Limite para Parede

Transmitância

Térmica (W/m²K)
2,95 ≤ 2,00 2,28 ≤ 3,00

Atraso Térmico

(horas)

Fator Solar (%)

3,18

7,67

≤ 3,3

≤ 6,5

1,68

3,7

≤ 4,3

≤ 4,0
Fonte: os autores 

3.2 Análise Luminotécnica

Para a análise luminotécnica da edificação, foi utilizado o software DIALux. Foi

simulada  a  situação  atual  de  iluminância  na  edificação  e  propostas  alternativas  para

tornar a iluminação mais eficiente, de acordo com a norma vigente NBR ISO/CIE 8995-1.

Conforme os dados vistos na tabela 03, os níveis de iluminância mínimos requeridos pela

norma não são atendidos em diversos cômodos. Para respeitar a norma seria necessária

uma  potência  de  3347  W,  considerando  lâmpadas  da  mesma  tecnologia  utilizada
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atualmente.

Tabela 03 - Análise luminotécnica atual

Cômodo Iluminância Atual (lux) Iluminância Requerida (lux)

Secretaria 101 300
Refeitório/Sala de

Espera
259 200

Sala Multiuso 346 300

Berçário 361 300

Sala 01 316 300

Cozinha 254 500

Corredor/Escada 57 100

Sala 02 245 300

Sala 03 324 300

Sala 04 350 300

Sala 05 320 300

Sala 06 302 300
Fonte: os autores 

4 PROPOSTAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

4.1 Conforto Térmico

A  NBR  15220-3  estabelece  que  a  edificação  está  localizada  na  zona

bioclimática 2 e possui as seguintes diretrizes construtivas: aberturas para ventilação de

dimensões médias, uso de paredes e coberturas de inércia térmica leve, sendo o ideal

coberturas isoladas e a necessidade de ventilação cruzada e sombreamento no verão.

Conforme mostra a tabela 04, a única composição para coberturas presente no

catálogo de propriedades térmicas de paredes, coberturas e vidros do INMETRO que se

adequa aos níveis estabelecidos pela NBR 15520-3 é o telhado metálico com Poliestireno

Expandido  (EPS).  Visando  atender  ao  atraso  térmico  especificado, foi  determinado

através de um método numérico que a espessura deve ser de 4,6 cm, valor muito acima

das telhas comerciais. 
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Tabela 04 - Análise da cobertura

 
Laje
Atual

Laje Atual com
Lã de Rocha e

Gesso

Cobertura
Verde

Telha de Barro,
Laje Atual e Lã

de Rocha

Telhado Me-
tálico e EPS

Transmitância
Térmica (W/m²K)

2,95 1,57 1,88 1,22 1,82

Atraso Térmico
(horas)

3,18 10,06 7,86 3,77 3,20

Fator Solar (%) 7,67 1,25 3,01 3,65 2,91
Fonte: os autores

Uma das estratégias sugeridas para o aproveitamento da ventilação natural é o

uso da ventilação cruzada no verão. O sentido de maior predominância dos ventos neste

período é leste, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Utilizando

o software FluxoVento, percebeu-se que a circulação de ar no interior da edificação não é

uniforme, sendo que em alguns cômodos não há ventilação. Para maximizar o escoamen-

to de ar é necessária a abertura de janelas, no entanto, a simulação para essa situação

não gerou mudanças relevantes na ventilação cruzada. 

Outra estratégia recomendada é o sombreamento das aberturas permitindo o

sol no inverno. Para isso, foi sugerida a instalação de proteções solares, como os brises

horizontais, nas janelas da face noroeste e nordeste da edificação, que estão sujeitas a

uma intensa radiação solar. 

4.2 Iluminação Eficiente

Na edificação foram propostas duas estratégias: o uso da iluminação natural e

a substituição das lâmpadas fluorescentes comuns e incandescentes por lâmpadas Light

Emitting Diode (LED), mais eficientes. Para a iluminação natural, a estratégia utilizada foi

à implantação de claraboias no corredor, que é a zona problemática da edificação na

parte de iluminação. 

Para a simulação de iluminação artificial, a contribuição da iluminação natural

foi considerada inexistente, ou seja, o pior caso possível. A simulação da contribuição da

iluminação  natural  através  do  DIAlux  considerou  um  dia  inteiro  em  que  o  céu  está

encoberto por nuvens durante o solstício de inverno, que é o menor dia do ano. Como a

iluminação da edificação é o somatório  das duas,  uma das estratégias que pode ser

utilizada é a divisão dos circuitos  de iluminação,  já  que a contribuição da iluminação

natural não é uniforme dentro da edificação. A tabela abaixo mostra a iluminância artificial
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quando todas as lâmpadas estão acesas e quantas lâmpadas precisam estar acesas para

atender  a  NBR  ISO/CIE  8995-1  quando  considerada  a  iluminação  natural  em  cada

cômodo. A nova potência instalada para a iluminação,  depois da troca das lâmpadas

fluorescentes comum pelas lâmpadas LED, é de 2108 W e a nova potência total, que é a

soma  da  nova  potência  de  iluminação  com  as  potências  de  eletrodomésticos,

climatização, refrigeração e ventilação, será de 22557 W. 

Tabela 05 - Propostas de iluminação eficientes simuladas no DIAlux

Cômodo
Iluminância

Artificial (lux)

Número de

Lâmpadas

Potência

(W)

Número de Lâmpadas Ligadas

Com Iluminação Natural
08:00 12:00 17:00

Secretaria 329,00 05 180 05 04 05
Refeitório/

Sala de Espera
300,00 14 322 14 14 14

Sala Multiuso 321,00 04 144 04 04 04
Berçário 336,00 04 144 04 04 04
Sala 01 307,00 04 144 04 04 04
Cozinha 788,00 02 72 02 02 02
Corredor/

Escada
133,00 10 301 10 07 10

Sala 02 328,00 06 216 06 05 06
Sala 03 338,00 06 216 06 04 06
Sala 04 329,00 04 144 04 04 04
Sala 05 334,00 06 216 06 04 06
Sala 06 348,00 05 180 05 05 05

Fonte: os autores

Para avaliar a contribuição da iluminação no consumo energético considerando

a  substituição  de  lâmpadas,  o  aproveitamento  da  iluminação  natural  através  das

claraboias  e  a  instalação  dos  brises,  foi  feita  uma nova  simulação  no  eQuest,  cujos

resultados podem ser observados na figura 03. Percebe-se que as estratégias propostas

foram capazes de reduzir o consumo energético da edificação de 4624 kWh para 3988

kWh, uma redução de 13,75%. 
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Figura 03 - Consumo de energia simulado considerando as modificações propostas

Fonte: os autores

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo propor estratégias para eficientizar o uso de

energia elétrica e proporcionar conforto térmico em uma edificação educacional. Entre as

alternativas  propostas  estão  a  abertura  de  janelas,  o  que  não  gerou  resultados

satisfatórios, a substituição de lâmpadas, a instalação de claraboias e brises e a troca da

cobertura para adequar a edificação a norma. 

De acordo com as análises apresentadas pode-se concluir que a adoção das

medidas  propostas  proporcionaria  conforto  térmico  e  uma  economia  de  energia

significativa de quase 13,75% no consumo anual de energia elétrica. 
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Resumo: Este artigo descreve o desenvolvido de um controlador de altitude para o Sig Rascal 110, um
Veículo Aéreo não Tripulado (VANT) do tipo asa fixa. O controlador foi baseado em uma Rede Neural
Artificial (RNA) do tipo Perceptron Multicamadas (MLP, do inglês Multi-Layer Perceptron), com apenas uma
entrada e uma saída,  atuando em malha fechada com o VANT.  O objetivo foi  utilizar  uma RNA para
simplificar o projeto de um controlador de altitude, evitando a complexa modelagem matemática comumente
empregada pelas técnicas de controle clássico para este fim. A rede foi treinada off-line sem nenhuma
técnica de otimização, a partir  de dados obtidos através do programa simulador de voo FlightGear. Os
testes  do  controlador  foram  feitos  através  do  mesmo  simulador  de  voo  utilizando-se  da  metodologia
Software in the Loop (SITL), rodando todos os programas no mesmo ambiente computacional. A RNA foi
capaz de conduzir o VANT para diferentes altitudes de referência. O controlador foi submetido a testes de
subida e descida, sem a aplicação de distúrbios. Nos testes foram obtidos bons resultados com reduzidos
sobressinais e erros em regime permanente. Através dessa metodologia, foi possível demonstrar que pode-
se projetar um controlador eficiente sem a necessidade de lidar com a complexa modelagem matemática de
um VANT.

Palavras-Chave: Rede Neural Artificial, Veículo Aéreo não Tripulado e Controle de Altitude.

1 INTRODUÇÃO

Utilizar  técnicas  de  Inteligência  Artificial  (IA)  é  uma  alternativa  viável  para

facilitar  o projeto de um controlador de altitude para um Veículo Aéreo não Tripulado

(VANT)  e  evitar  a  complexa  modelagem  matemática  empregada  pelas  técnicas  de

controle  clássico,  conforme já  demostrado  nos  trabalhos  de  Jodeh  (2006,  a)  e  Çakir

(2011,  a),  onde  ambos  fazem a  modelagem completa  da  planta  do  VANT para,  em

seguida,  o  projeto  dos  controladores. De  acordo  com  Ramos e  Yoneyama  (1994),  é

comum o uso das Redes Neurais Artificiais (RNA), como técnica de IA, quando não se

conhece um modelo preciso, mas apenas amostras de sinais entrada-saída do sistema

físico. Segundo Araújo (2004), uma alternativa para esses casos consiste em utilizar um

controlador convencional de forma que a RNA possa “copiar” as suas características e

obter  os  pares  entrada-saída  necessários  para  o  seu  treinamento,  sendo  que  este

controlador pode ser, por exemplo, um operador humano.

 A  viabilidade  no  uso  de  RNA  em  projetos  de  controles  de  VANT  é

demonstrada em alguns trabalhos. Em Nakanishi e Inoue (2008), foi  aplicada uma RNA

para o controle de altitude de um VANT do tipo helicóptero. Em  Artale et al. (2016), é

utilizada uma RNA para controle  de estabilização e  navegação de um VANT do tipo

Hexacopter (Helicóptero com seis rotores). No trabalho de Suresh e Kannan (2007), uma
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RNA é aplicada no controle de estabilização de um VANT de asa fixa e instável por se

tratar de um modelo em escala de um avião de combate.

O objetivo deste trabalho é simplificar, quando comparado com as técnicas de

controle  clássico,  o projeto de um controlador  de altitude para um VANT de asa fixa

(avião),  através de uma RNA do tipo Perceptron Multicamadas (MLP, do inglês  Multi-

Layer Perceptron), que atuará em malha fechada e em série com o VANT. Os dados para

treinamento da RNA serão obtidos através do programa FlightGear, que simulará o VANT

SIG RASCAL 110.  O controlador  deverá  permitir  movimentos verticais  do VANT para

diferentes altitudes definidas como referência. A RNA será implementada através de um

algoritmo escrito em Linguagem C, que se comunicará com o simulador via protocolo

UDP (User Datagram Protocol) para o controle sobre VANT. O simulador de voo, o VANT

e a RNA atuarão juntos em tempo real utilizando-se da metodologia Software in the Loop

(SITL), descrita por Demers et al. (2007).

O artigo está estruturado da seguinte forma: na Seção 2 serão descritas as

variáveis de controle empregadas pelo controlador e a forma de coleta de dados para o

treinamento da RNA. Na Seção 3 serão explicados os passos para o treinamento e a

validação da RNA projetada. Na seção 4 serão demonstrados os testes e resultados da

RNA  no  controle  de  altitude  do  VANT.  Por  fim,  na  seção  5  serão  apresentadas  as

conclusões deste trabalho e as propostas para trabalhos futuros.

2 VARIÁVEIS DE CONTROLE E COLETA DOS DADOS 

De  acordo  com  Nelson  (1989),  uma  aeronave  do  tipo  asa  fixa  tem  como

principal  dispositivo  de  controle  de  altitude  uma  superfície  móvel  chamada  elevador,

geralmente localizada na cauda da aeronave e responsável pelos movimentos verticais do

avião. Segundo Peters e Konyak (2012), é possível projetar um controlador de altitude

com apenas uma entrada e uma saída através da relação “variação de altitude”,  aqui

chamada de  velocidade vertical (VS, do inglês  Vertical Speed), dada em pés/s (ft/s, do

inglês  feet  per  second),  pela  variação do coeficiente  de  sustentação,  dada aqui  pela

“deflexão do elevador” onde o FlightGear assume valores de -1 a 1, sem unidades. Neste

caso, assume-se que a potência do motor será mantida constante e para VS igual a zero

o VANT estará estabilizado. Mas, em contrapartida, a velocidade da aeronave tenderá a

diminuir quando em subida, podendo causar perda de sustentação, e aumentará quando
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em descida, podendo causar excesso de velocidade. Esses efeitos limitam a VS máxima

e mínima que poderá ser colocada como referência para o controlador.

Em  controladores  clássicos  tais  como  o  PID  (Proporcional  Integral  e

Derivativo), por exemplo, obtém-se a lei de controle através das equações que definem os

ganhos  do  controlador.  No  controlador  aqui  proposto,  a  lei  de  controle  será  definida

através de uma estrutura  composta  por  dois  laços de realimentação,  sendo um para

altitude e outro para VS que representa a entrada da RNA. O primeiro realimentará o sinal

da altitude atual para a entrada de um filtro de seleção que definirá qual VS deverá ser

passada como referência para a RNA, realimentada pelo segundo laço. O filtro fará o

cálculo do erro de altitude com base na altitude de referência e definirá os valores para

VS da seguinte forma: se o erro for maior ou igual 5 ft, VS de referência será igual 5 ft/s;

Se o erro for menor ou igual a -5 ft, VS de referência será igual a -5ft/s; Quando o erro for

menor que 5 ft e maior que -5 ft, o próprio erro de altitude será passado como VS de

referência para a RNA. A partir desse ponto, o erro de altitude diminuirá gradativamente

tendendo a 0 e as ações de controle da RNA conduzirão o VANT para a altitude de

referência. Os valores de +5 e -5 ft/s passados para VS de referência, foram definidos de

forma  experimental  em  testes  preliminares  e  garantem  segurança  para  o  VANT,

impedindo  perda  de  sustentação  ou  excesso  de  velocidade  conforme  explicado

anteriormente. 

Para aquisição de dados para o treinamento da rede, um operador humano fez

um voo simulado com o VANT por um período de 60 segundos para coleta dos dados e

executou a seguinte sequência de manobras verticais: voo em subida até atingir uma VS

de aproximadamente 10 ft/s, seguido de estabilização; Na sequência, voo em descida até

atingir  uma VS de aproximadamente -10 ft/s,  seguido novamente de estabilização da

aeronave. O voo é encerrando, resultando em uma coleta de 300 pares de dados entrada-

saída. Durante a simulação, o piloto comandou apenas o elevador do VANT, sendo que

não houve controle de velocidade da aeronave, ou seja, a potência do motor foi mantida

constante e as asas do VANT foram mantidas niveladas mediante o uso do controlador

PID padrão do simulador.

3 TREINAMENTO E VALIDAÇÃO DA RNA

Através  do  programa  Matlab,  a  RNA  foi  treinada  off-line e  de  forma

supervisionada pelo algoritmo de retro propagação Back-Propagation baseado no método
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Quasi-Newton, detalhado em Dennis e More (1977). Uma amostra contendo 60 pares de

dados selecionados aleatoriamente foi  submetida ao treinamento da rede. O algoritmo

teve sua saída configurada conforme descrito a seguir: numero máximo de épocas igual a

1000; Performance mínima igual 0 e gradiente mínimo de 1 x 10 -6.   O treinamento foi

encerrado ao final de 308 épocas, atingindo o gradiente desejado com uma performance

de 1,13x10-5. Nesta etapa, o Erro Quadrático Médio (MSE, do inglês Mean Square Error)

foi  de 1,201x10-5.  Para a validação da rede,  foram aplicados os 240 pares de dados

remanescentes  produzindo  um  MSE  de  2,6953x10-4,  que  é  um  valor  muito  baixo  e

considerado desprezível no comportamento do VANT. Em uma situação real, esse valor

seria incapaz de causar qualquer movimento no servo-motor de controle do elevador. Isso

demostra  a  capacidade  de generalização da  RNA diante  da presença  de dados  não

utilizados  em  seu  treinamento.  Ao  final,  foi  realizado  um  teste  aplicando-se  as  300

entradas originais de VS a fim de comparar a resposta da RNA treinada com as respostas

originais. A Figura 01-a e 01-b ilustram os resultados do treinamento e do teste da RNA.

Figura 01 Treinamento e validação da RNA.

Os resultados ilustrados pela Figura 01 foram obtidos através de uma RNA

com estrutura interna configurada da seguinte forma: 

a) Uma  camada  de  entrada  composta  por  um  neurônio  com a  função  de

ativação do tipo Purelin;

b) Uma camada oculta composta por três neurônios com função de ativação

do tipo Tangente Hiperbólica;

c) Uma camada de saída composta por um neurônio também com função de

ativação do tipo Tangente Hiperbólica.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Alguns voos simulados foram feitos  com a RNA no controle  do  VANT sob

condições ideais e ausência de qualquer tipo de distúrbio.  Todas as simulações foram

iniciadas com a aeronave em voo nivelado em suas respectivas  altitudes iniciais.  As

Figuras 02 e 03 mostram os resultados dos testes para voos em condições de subida e

descida para diferentes valores de referência.

Figura 02 Testes com a RNA no controle de altitude do VANT em movimentos de subida.

Figura 03 Testes com a RNA no controle de altitude do VANT em movimentos de descida.

Em todos os testes realizados, a distancia da altitude inicial para a referência

foi de 100 pés (ft), aproximadamente 30 metros. O erro médio em regime permanente ao
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final de 60 segundos para as simulações foi de 2,1x10-3 % para subida e 3,2x10-3  % para

descida. 

Conforme demonstrado nos trabalhos relacionados na introdução deste artigo,

uma RNA é viável para atuar como controlador. A metodologia aqui proposta permitiu a

obtenção  de  resultados  satisfatórios.  Semelhante  aos  controladores  clássicos

empregados para o mesmo fim, a RNA funcionou de forma eficiente por meio de uma

estrutura simples, sem a necessidade de lidar com o modelo complexo do VANT. A Figura

04 ilustra  uma comparação,  feita  com apenas um teste,  entre a RNA proposta neste

trabalho com o controlador PID padrão utilizado pelo simulador FlightGear.

Figura 04 Teste comparativo entre a RNA e o controlador PID do FlightGear.

Conforme pode-se observar  na Figura 04,  ambos os controladores atuaram de forma

eficiente  no  controle  de  altitude  do  VANT.  O  presente  artigo  não  tem  o  objetivo  de

comparar  estratégias  de  controle  para  o  VANT  em  questão,  mas  sim  propor  uma

metodologia de projeto de controle de altitude utilizando-se de técnicas de IA através de

uma RNA evitando a complexa modelagem matemática geralmente empregada para esse

fim,  demonstrada  em  Jodeh  (2006,  b)  e  Çakir  (2011,  b)  para  o  mesmo  VANT  SIG

RASCAL 110, tema deste artigo.

5  CONCLUSÕES

Neste artigo, foi apresentada uma metodologia para simplificar o projeto de um

controle de altitude para um VANT de asa fixa através de uma RNA. Através de um

simulador de voo e outras ferramentas computacionais, a RNA foi treinada com base em

dados  experimentais.  Os  resultados  obtidos  nos  testes  demonstraram  ser  possível,
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empregando-se  técnicas  de  IA,  projetar  um  controlador  de  altitude  eficiente,  sem  a

necessidade de realizar a complexa modelagem matemática do sistema. 

Durante os testes, a RNA conseguiu fazer o VANT mover-se verticalmente para

as referências selecionadas, com pequenos sobressinais e erros em regime muito baixos.

Como proposta para trabalhos futuros, deseja-se testar a mesma metodologia em outros

modelos  de  VANTs  e  inserir  no  ambiente  de  simulação,  distúrbios  mensuráveis  e

reproduzíveis para averiguar se a RNA mantém sua eficiência no controle da aeronave.

Também se deseja projetar uma nova RNA mais complexa e com múltiplas entradas e

saídas, para proporcionar total navegabilidade ao VANT.
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Resumo: O trabalho apresenta o desenvolvimento de um produto para lançar no mercado uma cadeira 2
em 1,  o  Caderrinho.  Um produto com duas funções,  cadeira  para descanso na praia  e  carrinho  para
transporte. A elaboração do produto Caderrinho baseou-se nas etapas do processo de desenvolvimento de
produto  (PDP).  Tendo  em vista  a  função  transporte,  a  praticidade  e  a  durabilidade  foram priorizadas
utilizando um material leve e durável em sua construção, o alumínio. As dimensões necessárias para a
elaboração do novo produto foram 1,05 m de altura; 0,6 m de largura e 1,10 m de comprimento. A estrutura
principal foi constituída por 1 tubo de 1,5 m; 2 tubos de 0,5 m; 2 tubos de 0,8 m; 2 tubos de 0,3 m e 3 tubos
de 0,4 m. A pesquisa de mercado apresentou dois critérios importantes para a aceitação do novo produto,
sendo um deles a aplicação e o outro o preço. O produto estará disponível em sites de vendas online, redes
sociais, estabelecimentos físicos, lojas e em redes de supermercados e será apresentado em barracas na
beira mar na alta temporada de verão. Com relação à análise financeira, os lucros esperados das vendas
do Caderrinho começariam a dar retorno a partir do décimo quarto.

Palavras-Chave: inovação, pesquisa, praticidade. 

1 INTRODUÇÃO

É  amplamente  reconhecida  a  crescente  importância  da  inovação  para  a

competitividade entre as empresas. Esse reconhecimento ocorre de forma intensa tanto

no meio acadêmico quanto no meio empresarial. Vários autores frisam a necessidade das

organizações inovarem para obterem sucesso sustentável nos mercados em que atuam

ou mesmo para reinventar tais mercados (STEFANOVITZ e NAGANO, 2014).

O escopo do produto baseia-se em uma cadeira 2 em 1 utilizada para levar

objetos a praia e após isso podendo ser usada como uma cadeira. O escopo do projeto

visa construir essa cadeira com rodas para andar na areia, a mesma terá capacidade de

se transformar em um carrinho de praia, projetos incrementais ou derivados constituem o

tipo do projeto.

A estratégia aderida na criação do produto é a inserção de um produto de

dupla função, visto que o percurso das pessoas até a praia demanda o transporte de

muitos  objetos,  sendo  assim foi  acoplada  à  tradicional  cadeira  de  praia  a  função de

carrinho,  este  que  pode  ser  desdobrável,  tornando-se  uma  cadeira  de  praia  para

descanso,  com  isso,  o  carrinho  não  perde  sua  utilização  e  reduz  o  número  de

bolsas/sacolas utilizadas para transporte de objetos.

Nesse  contexto,  o  presente  trabalho  teve  como  objetivo  apresentar  o

desenvolvimento do produto “Caderrinho”, que tem a função 2 em 1, podendo ser uma
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cadeira de praia e ao mesmo tempo um carrinho para carregar os materiais necessários

para a praia, conforme mostra a figura 01.

Figura 01 – Produto Caderrinho

Fonte: Autores, 2017

2 METODOLOGIA

A elaboração do produto Caderrinho baseou-se nas etapas do processo de

desenvolvimento de produto (PDP), conforme apresenta a figura 02.

Figura 02 – Etapas do desenvolvimento do produto.

Fonte: Rozenfeld et al. (2006).
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Os principais parceiros para a produção do Caderrinho foram a metalúrgica

MOR, responsável pela minuta do projeto e a empresa Usindi que auxiliou no projeto

conceitual.

O  cronograma  do  projeto  estabelece  que  para  o  pré-desenvolvimento  do

produto  necessita-se  de  vinte  dias  e  para  o  desenvolvimento  do  produto,  onde  são

analisados os detalhes do projeto, requer um tempo maior, nesse caso dois meses. Na

etapa de pós-desenvolvimento, a retirada do produto do mercado está prevista para um

prazo de quinze anos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Planejamento do projeto 

Com relação à análise financeira do produto pode-se analisar que os lucros

esperados das vendas do Caderrinho começariam a dar retorno a partir do décimo quarto

mês, conforme apresentado na figura 03.

Figura 03 – Análise financeira do produto Caderrinho

Fonte: Autores, 2017

3.2 Projeto informacional 

Em uma amostragem de 220 pessoas entrevistadas,  pode-se observar  que

83% gostariam de adquirir o produto e, apenas 17% não comprariam o Caderrinho. Com

relação ao preço de venda do produto, pode-se observar na figura 04 que o número de
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pessoas que pagariam pelo Caderrinho valores inferiores a R$ 200,00 (duzentos reais) é

elevado, mostrando que o preço de venda é um critério essencial para lançar o produto no

mercado. 

Figura 04 – Quanto você pagaria pelo Caderrinho?

Fonte: Autores, 2017

3.3 Projeto conceitual 

O processo de produção do Caderrinho consiste em cinco entradas para a

montagem, apresentando três saídas (figura 05).

Figura 05 – Entradas e saídas do produto Caderrinho

Fonte: Autores, 2017

3.4 Projeto detalhado 

O Caderrinho  possui  as  seguintes  dimensões:  1,05  m de  altura;  0,6  m de

largura e 1,10 m de comprimento, sendo construído com os seguintes componentes de

alumínio:
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 1 tubo de 1,5 m;
 2 tubos de 0,5 m;
 2 tubos de 0,8 m;
 2 tubos de 0,3 m;
 3 tubos de 0,4 m.

As etapas e recursos utilizados para o desenvolvimento do produto foram:

1. Compra das matérias primas;

2. Dobra dos tubos de alumínio nas medidas desejadas;

3. Corte da lona (tecido);

4. Montagem do Caderrinho parte de alumínio;

5. Pintura para proteção;

6. Costurar a lona;

7. Análise de qualidade do produto final: teste de camada da pintura, teste de

resistência.

3.5 Preparação da produção 

O  fluxograma  do  processo  de  produção  do  Caderrinho  foi  desenvolvido

conforme apresenta a figura 06.

Figura 06 – Fluxograma da produção do Caderrinho

Fonte: Autores, 2017

3.6 Lançamento do produto 
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O  produto  estará  disponível  em  sites  de  vendas  online,  será  usado  redes

sociais para divulgação do produto, pois se trata de um lançamento no mercado, também

será encontrada em estabelecimentos físicos, lojas e em redes de supermercados. Além

disso, o produto será apresentado em barracas na beira mar na alta temporada de verão.

3.7 Acompanhamento do produto e processo 

O acompanhamento do produto visa estabelecer a cada 3 meses testes de

resistências para aumentar o suporte de cargas da função carrinho. Faz-se necessário

também  um  feedback  dos  consumidores  através  do  SAC disponível,  podendo  assim

realizar possíveis ajustes e aprimorar constantemente o produto.

Prioriza-se o quesito custo, visto que na pesquisa de mercado grande maioria

dos entrevistados opta por um produto viável e de boa qualidade, para isso tem-se em

mente  realizar  pesquisas  acerca  das  matérias-primas  utilizadas  e  mão-de-obra

disponíveis na região.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste  trabalho foi  apresentado a  concepção da ideia  de  um novo produto,

desde a sua idealização, passando pela aprovação de seu desenvolvimento até o produto

final,  quando  foi  visualizada  a  necessidade  de  um  produto  prático,  leve  e  durável,

utilizando-se o alumínio. Um dos obstáculos no desenvolvimento do produto Caderrinho

foi designar o tipo de rodinha a ser utilizada, pois a mesma deveria apresentar alto índice

de resistência  à compressão devido  a carga suportada e ao mesmo tempo resistir  à

constante troca de solos.  O principal  desafio  em relação ao Caderrinho é a melhoria

contínua do produto para reduzir o custo, pois o preço final projetado pode não agradar

alguns consumidores.
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Resumo: Na  fabricação  de  pranchas  de  surf  é  utilizado  poliuretano  expandido.  A  conformação  das
pranchas gera grande quantidade de resíduos deste material, cujo descarte normalmente é feito de forma
inadequada.  Nesse  âmbito,  esse  estudo  visa  verificar,  de  forma  preliminar,  a  viabilidade  técnica  da
substituição  de  areia  pela  resina  de  poliestireno  na  produção  de  argamassas.  Foram  estudadas
argamassas com substituição parcial, da areia pela resina de poliestireno com teores de 20 e 40% em
volume. Foram realizados ensaios de índice de consistência, resistência à tração na flexão e resistência à
compressão. Os resultados mostraram que há viabilidade para a substituição considerando os parâmetros
estudados, porém mais estudos são necessários para o melhor conhecimento do material. 

Palavras-Chave: Construção Civil, argamassa, poliuretano.

1 INTRODUÇÃO

A  indústria  da  Construção  Civil  é  apontada  como  grande  consumidora  de

recursos naturais e como grande geradora de resíduos de sua produção. Neste contexto,

busca-se cada vez mais por materiais alternativos, que além de reduzirem o consumo de

bens da natureza reduzam o impacto ao meio ambiente gerado pelo descarte de resíduos

da construção civil ou de outras indústrias. Neste contexto, diversos materiais têm sido

estudados como substitutos de agregados para a produção de concretos e argamassas,

como por exemplo Resíduos de construção e demolição, cinza de casca de arroz, pneus

moídos, poliestireno expandido, entre outros.(MARIANO, 2009) 

Em pesquisa realizada pela BRASMARKET, citada por GRIJÓ (2004), No ano

de 2001, foram produzidas em torno de 50.000 pranchas de surf no Brasil. A quantidade

de resíduos sólidos gerados por esta produção foi estimada em cerca de 381 toneladas.

Estes  resíduos provavelmente  foram descartados em aterros  ou lixões,  que pela  sua

periculosidade, não é a forma adequada de descarte.(GRIJÓ,2004). Os resíduos oriundos

da produção de pranchas são classificadas como perigosas (Classe I) pela NBR 10.004

(ABNT, 1996) e possuem alto valor agregado e extensos prazos de decomposição. 

GRIJÓ e PRIM (2015) apresentam um trabalho cujo objetivo era sistematizar

modelo preliminar de produção ecológica de pranchas de surfe, no qual realizaram uma

auditoria  em  uma  fábrica  de  pranchas  de  surfe  de  pequeno  porte  da  cidade  de

Florianópolis. Os autores mostram que a média de resíduos de poliuretano expandido
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gerados por cinco pranchas de 6 pés é de 1,086 kg que correspondem a mais de 45% do

peso do bloco de poliuretano inicial.

De acordo com GRIJÓ (2004) uma das formas de reciclagem do poliuretano é

a  incorporação  do  pó  residual  em  novos  artigos.  Neste  trabalho  o  autor  estudou  a

possibilidade  de  substituição  parcial  dos  agregados  para  a  produção  de  blocos  de

concreto, no qual constatou a possibilidade de produzir blocos com resistência, absorção

de água e inflamabilidade adequados. Quanto à toxicidade, os blocos apresentaram fator

de  diluição  não  recomendado  pela  FATMA,  no  entanto  o  mesmo  resultado  foi

apresentado por um bloco sem os resíduos de Poliuretano. 

MARIANO (2009) em um estudo do emprego de espuma rígida de poliuretano

na fabricação de concretos  estruturais  ressalta  as  propriedades do poliuretano que o

qualificam para uso em substituição aos agregados, quais sejam: baixa condutibilidade

térmica  e  sonora,  estabilidade térmica  entre  -200 e  100 ºC,  estabilidade  dimensional,

resistência à umidade e baixa densidade. 

Neste contexto,  e  considerando as  propriedades destacadas por  MARIANO

(2009),  o  presente  trabalho  teve  o  objetivo  de  verificar  preliminarmente  a  viabilidade

técnica de utilização dos resíduos de poliuretano de uma fábrica de pranchas de surf de

Florianópolis  como  substituição  parcial  dos  agregados  utilizados  na  produção  de

argamassas. 

2 METODOLOGIA

Para a realização deste trabalho tomou-se como referência um traço usual de

argamassa de revestimento de 1:1:6 (cimento :  cal  :  areia) em massa,  sendo a água

adicionada em quantidade  suficiente  para  obtenção  de  um índice  de consistência  de

250+10mm. Foram confeccionados, ao todo, quatro argamassas: a de referência e mais

três  argamassas  com  substituição  parcial  da  areia  pelo  resíduo  de  poliuretano.  A

substituição foi feita em volume, tomando-se por base as massas específicas da areia e

do resíduo de poliuretano, nos teores de 20 e 40%, sendo mantidas as quantidades dos

demais constituintes da argamassa. Para o teor de substituição de 40% confeccionou-se

mais uma argamassa na qual a quantidade de água foi  ajustada para a obtenção do

mesmo índice de consistência da argamassa de referência (250+10mm).

O resíduo de poliuretano utilizado foi coletado em uma fábrica de pranchas de

surf da região e para ser utilizado foi peneirado em uma peneira de malha 2,4mm, sendo

utilizada somente a porção passante.
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Para  todas  as  argamassas  foi  utilizado  cimento  tipo  CP IV  -  32.  A  massa

específica do resíduo de poliuretano era de 0,07g/cm³ e a da areia era 2,59g/cm³. A curva

granulométrica da areia empregada foi  obtida de acordo com a NBR NM 248 (ABNT,

2003). A areia era natural e quartzosa e apresentou módulo de finura de 2,61 e o teor de

material pulverulento era de 1,76%, apresenta-se na figura 01.

Figura 01 – Curva granulométrica da areia utilizada:

Na Tabela 01, são apresentadas as quantidades de material utilizadas para a

produção das quatro argamassas estudadas.

Tabela 01 – Quantidade dos materiais utilizados para a confecção das argamassas
Identificação

do traço
Teor de substituição  de

areia por resíduo de
poliuretano (%)

Quantidade de material (kg)

cimento cal areia
Resíduo de
poliuretano

água

0% 0 2,7 2,7 16,2 -- 4,10
20% 20 2,7 2,7 12,96 0,087 4,10
40% 40 2,7 2,7 9,72 0,175 4,10

40%A 40 2,7 2,7 9,72 0,175 3,77

Para  todas  as  argamassas,  foram  realizados  os  ensaios  de  índice  de

consistência (NBR 13276:2016), resistência à tração na flexão (Figura 2a); resistência à

compressão  axial  (Figura  2b)  (ABNT,  NBR  13279:2005)  -  3  e  6  corpos  de  prova

respectivamente - e módulo de elasticidade, realizado por uma adaptação da NBR 8522

(ABNT, 2003) - 2 corpos-de-prova. Os ensaios no estado endurecido foram realizados em

prensa EMIC DL30000 com 56 dias de idade. Por problemas de infraestrutura não foi

possível realizar os ensaios aos 28 dias, portanto adotou-se o próximo múltiplo de 28. A

cura dos corpos de prova foi realizada ao ar.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Figura 02, são apresentados os índices de consistência obtidos para cada

uma das argamassas. Observa-se que nas argamassas 0%, 20% e 40%, houve aumento
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do índice de consistência com o aumento do teor de substituição da areia pelo resíduo.

Tal  comportamento  poderia  ser  explicado  por  uma  possível  diferença  no  tamanho  e

formato das partículas do resíduo de poliuretano ou na capacidade deste material  de

tornar  a  mistura  mais  fluida  para  uma  mesma quantidade  de  água.  Para  o  caso  da

argamassa 40%A, a obtenção da mesma faixa de índice de consistência da mistura 0%

foi obtida, conforme Tabela 01, com redução de 8% da quantidade de água da mistura em

relação à mistura 0%. 

Figura 02 – Índices de consistência obtidos

Na tabela 02 são apresentados os resultados obtidos para o estado endurecido

das argamassas. Os resultados médios de resistência à compressão para as argamassas

estudadas pode ser  observado na Figura  03.  Percebe-se a  redução da resistência  à

compressão quando é utilizado o resíduo de poliuretano para as argamassas 20% e 40%

de, 18,79% e 15,21% respectivamente.  A resistência à compressão do traço 40% foi

maior que a do traço 20%, indicando que é possível que o aumento do teor de resíduo

contribua para o aumento da resistência. Para o traço 40%A, cuja quantidade de água foi

reduzida em relação aos demais para a obtenção do mesmo índice de consistência do

traço 0%, houve um aumento de 33,62% na resistência à compressão em relação ao

traço sem resíduo. Este comportamento indica que se forem produzidas argamassas com

mesma  consistência,  que  é  um  dos  parâmetros  de  controle  de  trabalhabilidade  da

argamassa, a presença do resíduo não será prejudicial à resistência à compressão.

Tabela 02 – Resultados dos ensaios no estado endurecido das argamassas 

Identificação do
traço

Resistência à compressão
(MPa)

Resistência à tração na
flexão (MPa)

Módulo de Elasticidade
(GPa)

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão
0% 7,22 0,50 2,31 0,21 6,90 1,13

20% 5,85 0,26 1,69 0,20 5,05 0,64
40% 6,12 0,31 2,10 0,22 5,45 0,07

40%A 9,65 0,14 2,71 0,05 6,75 0,21

A partir  do  gráfico  da  Figura  04,  que  representa  os  resultados  médios  de

resistência  à  tração  na  flexão  para  as  argamassas  estudadas,  percebe-se  o  mesmo

comportamento observado para a resistência à compressão. Houve redução de 27,09%

ISSN 2526-4044      p. 782



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

na resistência à tração na flexão do traço 20% em comparação ao traço 0%, porém uma

redução de apenas 9,37% no traço 40% em relação ao traço 0%. Para a argamassa

40%A, houve aumento de 17,15% na resistência à tração na flexão em comparação ao

traço 40%A.

Figura 03 – Resistência à compressão das argamassas sem e com 
substituição do agregado miúdo por resíduo de poliuretano aos 56dias

Figura 04 – Resistência à tração na flexão das argamassas sem e com 
substituição do agregado miúdo por resíduo de poliuretano aos 56dias

Na figura 05 são apresentados os resultados médios de módulo de elasticidade

obtidos.  Para  esta  propriedade,  nenhum  traço  em  que  foi  adicionada  a  resina  de

poliuretano teve resultado maior que o do traço 0%. As reduções, neste caso, foram de

26,81% para o traço 20%, 21,01% para o traço 40% e, apenas, 2,17% para o traço de

40% A.

Figura 05 – Módulos de elasticidade das argamassas sem e com substituição do agregado miúdo por resíduo de
poliuretano aos 56 dias
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A partir dos resultados, observa-se que a relação das propriedades estudadas

para o estado endurecido das argamassas não tem uma relação linear com o aumento do

teor  de  substituição  de  areia  por  resíduo  de  poliuretano  quando  as  quantidades  de

aglomerante  e  água  são  mantidas  constantes.  A  resistência  à  tração  na  flexão,  a

resistência à compressão e o módulo de elasticidade, considerando as argamassas cuja

única diferença é substituição parcial de areia por resíduo de poliuretano, sofrem redução

quando se emprega 20% de resíduo em comparação ao traço de referência, porém esta

redução é menor quando se trata do traço com 40 % de resíduo em comparação com o

de  referência.  Este  comportamento  indica  uma  possível  melhor  acomodação  das

partículas sólidas da argamassa, resultando em redução de vazios. No entanto, para a

argamassa para a qual houve a preocupação na manutenção da consistência, foi possível

a redução da quantidade de água e, por consequência da relação água/aglomerante, o

que  resultou  em  uma  argamassa  mais  resistente  do  que  a  de  referência,  porém  a

capacidade de deformação desta argamassa foi mantida na mesma ordem de grandeza

da  do  traço  de  referência.  Portanto  a  presença  do  resíduo  de  poliuretano  nesta

argamassa a tornou mais resistente e com maior capacidade de absorver deformações, o

que é desejável tanto para argamassas de assentamento quanto revestimento.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os  resultados  obtidos  neste  trabalho  mostram  que  a  simples  substituição

parcial de areia por resíduo de poliuretano oriundo da fabricação de pranchas de surf até

o  teor  de  40% pode  resultar  em argamassas  mais  fluidas  e  que  apresentam menor

resistência  à  compressão,  menor  resistência  à  tração  na  flexão  e  menor  módulo  de

deformação.  No  entanto,  quando  se  faz  as  correções  na  quantidade  de  água  da

argamassa que contém este resíduo para que sua consistência se assemelhe à de uma

argamassa com o mesmo conteúdo de aglomerantes, é possível se obter uma argamassa

mais  resistente  sem  aumentar  na  mesma  proporção  a  sua  deformabilidade.  Estas

constatações permitem concluir que há potencial para a substituição parcial da areia pelo

resíduo  de  poliuretano  expandido  resultante  da  fabricação  de  pranchas  de  surf.  No

entanto,  este trabalho trata-se de um estudo preliminar,  de modo que outros estudos

envolvendo  estes  resíduos  devem  ser  realizados  para  a  consolidação  da  viabilidade

técnica de seu emprego. Seria necessário que se estudasse a variabilidade do resíduo,

Conclui-se, a partir dos resultados encontrados, que, em busca de maior resistência, o

material  utilizado  para  substituir  parcialmente  a  areia  na  produção  de  argamassa  de
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revestimento é viável, porém características também importantes para a utilização desse

material como revestimento, como a trabalhabilidade, a aderência e resistência térmica e

acústica e a durabilidade não foram testados neste estudo, podendo ser verificadas em

um  estudo  posterior  para  determinar  a  viabilidade  da  implementação  deste  material

(resina de poliestireno) na construção civil.
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Resumo: O sistema de combustão idealizado neste estudo pode ser empregado em empresas de pequeno
e médio porte que possuam geração de madeira residual, como a exemplo indústrias de madeira e celulose
e madeireiras, com capacidade nominal de 15 MW. Para elaboração do estudo foi utilizado o cavaco de ma-
deira da espécie Eucalyptus grandis como combustível. O combustor escolhido foi o de grelhas com leito
fixo inclinado, onde a alimentação se dá pela ação da gravidade, com recolhimento de cinzas ao fundo e
duas zonas de combustão. Para o controle das emissões tomou-se como referência as normas da CONA-
MA e da SEMA. Para o tratamento foi proposto o controle da vazão de ar, a combustão estagiada e a recir-
culação dos gases de exaustão para evitar a formação de óxidos de nitrogênio, a utilização de precipitado-
res eletrostáticos para a remoção de particulados, lavador a seco com solução de óxido de cálcio e filtro de
mangas para controlar a formação das dioxinas e biofiltros para remoção de compostos orgânicos voláteis.
Por fim, foi feita uma indicação e descrição de alguns sistemas de combustão de pequena e média escala
que atualmente estão em operação utilizando resíduos de madeira, seguida de uma comparação desses
com o sistema proposto.

Palavras-Chave: Biomassa, Madeira, Combustão. 

1 INTRODUÇÃO

Os  impactos  causados  pelo  uso  exagerado  dos  recursos  naturais,  a  crise

econômica  e  a  alta  nos  preços  do  petróleo  tornaram  os  biocombustíveis,  como  a

biomassa, uma alternativa aos combustíveis fósseis.  Dentre as biomassas disponíveis

destacam-se os resíduos florestais, devido às grandes quantidades geradas na colheita e

na  ação  industrial.  Além disso,  a  grande  extensão  territorial  e  o  clima  brasileiro  são

vantagens que possibilitam que o Brasil atue como líder nesse mercado (CORTEZ et al.,

2009). Neste contexto, é proposto neste trabalho um sistema de combustão utilizando a

biomassa florestal como combustível. 

2 CARACTERIZAÇÃO DO SÓLIDO COMO COMBUSTÍVEL

No presente trabalho foi utilizado como matéria-prima o cavaco de Eucalyptus

grandis, espécie que apresenta alta produtividade e rápido crescimento, além de ser a

mais cultivada no Brasil. Para avaliação do seu potencial como combustível, é necessário

conhecer as propriedades da matéria-prima, Tabelas 01, 02 e 03 (BORGES, 2015).
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Tabela 01 - Análise Imediata do Cavaco de Eucalipto seco

Análise Imediata

Peso

Umidade (%)

  9,40

                           Teor de Voláteis (%)                            83,23

Carbono Fixo (%)

 16,42

Cinzas (%)

  0,56

Fonte: Borges, 2015.

Tabela 02 - Análise Elementar do Cavaco de Eucalipto seco

                           Análise Elementar                             Peso

C (%)

46,81

H (%)                        

6,11

O (%)

46,76

N (%)

0,12

S (%)                        

<0,1

Cl (%)

<0,1

Fonte: Borges, 2015.

Tabela 03 - Poder Calorífico Superior e Inferior do Cavaco de Eucalipto

Amostra

PCS (MJ/kg)

17,957

PCI (MJ/kg)                        

Fonte: Borges, 2015.
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3 ESCOLHA DO SISTEMA DE COMBUSTÃO

Baseado  no  tipo  de  biomassa  empregada  nesse  estudo,  o  sistema  de

combustão considerado o mais adequado é o de leito fixo inclinado, ilustrado na Figura

01. 

Este tipo de fornalha possui um menor custo de instalação e manutenção, e

ausência de peças móveis no combustor. Além disso, permite que o combustível possua

umidade máxima de 65%, que as temperaturas de pré-aquecimento do ar atinjam valores

de 315  ⁰C a 480  ⁰C e capacidade de 15 a 140 t/h de vapor. “O ar primário injetado na

parte  inferior  da  grelha  é  dividido  e controlado independentemente,  em vários  fluxos,

correspondendo aos diferentes  estágios do processo de combustão”  (CORTEZ et  al.,

2009, p. 162). 

Figura 01 - Forno de grelha moderno com sistema de controle infravermelho, grelha separada por seção e controle de

ar primário. Explicações: 1 secagem; 2 gaseificação; 3 combustão do carbono fixo

Fonte: VAN LOO et al., 2008.

Para que a combustão ocorra eficientemente são necessários os três "T" da

combustão:

a) Temperatura alta o suficiente para iniciar e manter a queima do combustível;

b) Mistura ou turbulência adequada do ar com o combustível;

c) Tempo suficiente para a ocorrência da reação de combustão;

4 CONDIÇÕES OPERACIONAIS DO SISTEMA DE COMBUSTÃO

Conhecendo-se a  quantidade de energia  a  ser  fornecida  pela  fornalha,  por

unidade  de  tempo,  pode-se  determinar  o  consumo  de  combustível  para  atender  à

demanda de energia requisitada. A potência considerada é de 15 MW, o PCI é de 17,483
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MJ/kg e a temperatura de combustão é de 800  ⁰C.  Levando a um fluxo  mássico de

aproximadamente  0,86  kg  de  biomassa  por  segundo.  Outro  parâmetro  importante,

utilizado para expressar a relação entre o combustível e o ar, é a razão ar-combustível

teórica, e a razão ar-combustível real, comumente obtidas em base mássica.

Para calcular a massa de ar teórico é necessário conhecer a análise elementar

do combustível, mostrado na Tabela 02. A massa de ar real necessária para o sistema

operar  depende  do  excesso  de  ar  (α)  aplicado  ao  sistema.  A massa  de  ar  teórica

necessária é de 2,81 kg de ar por kg de combustível e a massa de ar real, para um α de

25 % que proporciona melhor rendimento para este tipo de combustor, é de 3,51 kg de ar

por kg de combustível (REED et al., 1988). A relação de equivalência (ф) é a razão ar-

combustível entre a quantidade estequiometricamente necessária e a de fato existente.

Para  este  estudo  a  ф  é  0,8.  Tal  valor  indica  um  sistema  pobre  em  combustível,

característico  da  combustão  (BASU,  2010).  A  partir  das  reações  de  combustão  foi

possível estimar o volume de O2 teórico consumido e a partir deste os volumes de ar real

e teórico. Para tais, os resultados em litros obtidos com base nas condições de operação

de 0 °C e 101,325 kPa (CNTP), foram os seguintes, 
V o2 teórico

=904 ,17
, V arteórico=4305 ,56

e V arreal=5381 ,94 . Porém as condições de entrada de ar no combustor para este estudo

serão consideradas sendo, 105 KN/m2 e 70 °C. Assim, a partir da equação dos gases

ideais, obtém-se um valor de 5273,27 litros de ar teórico, com a adição do excesso de ar

de 0,25 %. Logo, o valor de ar real no processo de combustão é de 6591,59 litros ou 6,59

m3 de ar por kg de combustível.

5 PRÉ-TRATAMENTO DO COMBUSTÍVEL

A biomassa recebida de sua fonte não pode ser alimentada diretamente no

combustor por haver presença de materiais estranhos, pelo nível  de umidade ou pelo

tamanho de partículas muito grande ou desigual. Estas são condições indesejáveis, que

não  só  afetam  o  fluxo  de  sólidos  através  do  alimentador,  mas  também  afetam  o

funcionamento  do  combustor.  Portanto,  é  necessário  eliminá-los  e  preparar

adequadamente a biomassa coletada para a alimentação (BASU, 2010). A primeira etapa

é remover materiais estranhos da biomassa coletada. Inicialmente o material sofre uma

separação magnética e é então despejado em uma calha vibratória que alarga e dosa o

fluxo, seguido da correia transportadora do separador ECS que tem velocidade variável,

assim como o rotor magnético (indutor magnético). Os resíduos ferrosos são despejados

ISSN 2526-4044      p. 790



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

sobre o rotor e os resíduos inertes caem na parte central,  pois não são nem atraídos

magneticamente pelo rotor e nem sequer expulsos por repulsão. Os metais não ferrosos

sofrem repulsão sendo lançados/descarregados à distância (ITALPRO, 2017).

Para redução do tamanho de partícula, empregou-se um cortador de aparas de

tambor, onde várias facas estão embutidas em sulcos; como o tambor gira, a madeira

alimentada em uma extremidade torna-se lascas na outra extremidade. Conformada no

tamanho de 5 a 50 mm, de acordo com a necessidade. A biomassa recém-cortada pode

conter de 40 a 60 % de umidade superficial quando colhida, mas a gaseificação térmica

normalmente requer que seja inferior a 10 ou 15 %. Além disso, mesmo após a secagem,

a  biomassa  ainda  pode  absorver  umidade  da  atmosfera;  parando  somente  após  a

torrefação, que é inviável devido ao custo elevado (BASU, 2010). Uma solução com baixo

custo é utilizar o calor residual das unidades de condensação de gases de combustão

para fins de secagem. Por fim, para o transporte da biomassa do local de armazenamento

até a caldeira será utilizado um transportador de parafuso, pois não emite poeira, tem

dimensões pequenas e é relativamente barato (SILVA, 2001).

6 EMISSÕES ATMOSFÉRICAS E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

A resolução CONAMA 382/06 estabelece limites para poluentes atmosféricos

provenientes de processos de geração de calor a partir da combustão de derivados de

madeira.  No  entanto,  para  o  CO,  não  há limite  para  sistemas com potência  nominal

superior à 10 MW (VIRMOND, 2007). Para esses, pode ser adotada a norma da SEMA,

que  define  padrões  de  emissão  atmosférica  para  processos  de  geração  de  calor  ou

energia. Os limites de MP, CO e NOX para uma potência nominal de operação de 15 MW,

são, respectivamente, 400, 2000 e 500  mg/Nm3, em base seca e corrigidos a 11 % de

oxigênio.

A correção da concentração do poluente, CR, para a condição referencial de

oxigênio, OR, pode ser obtida pela Eq. (1),

CR=
21−OR
21−OM

CM
                                                             (1)

Onde:  OM é  a  porcentagem  de  oxigênio  medido  durante  a  amostragem  e  CM é  a

concentração do poluente determinada na amostra (BRASIL, 2007).

7 CONTROLE E TRATAMENTO DAS EMISSÕES
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Os produtos poluentes dos sistemas de combustão dependem da composição

da biomassa. Como o eucalipto tem quantidade pequena de nitrogênio, as emissões de

NOX também  são  pequenas.  Entretanto,  algumas  medidas  podem  ser  tomadas  para

remoção desses compostos. Essas referem-se ao tratamento durante a combustão, como

a combustão com baixo excesso de ar, combustão estagiada e a recirculação dos gases

de  exaustão.  Tratamentos  pós-combustão  são  menos  interessantes  pois  geram

concentrações significativas de amônia (NH3).

A maior parte dos poluentes emitidos pelo sistema é de MP e CO, resultante da

combustão incompleta. As emissões de CO podem ser controladas através de medidas

para garantir a queima completa, como assegurar que a mistura entre o comburente e o

combustível  seja  realizada  na  dosagem,  no  tempo  e  na  temperatura  ideal.  Já  para

redução de MP podem ser utilizados precipitadores eletrostáticos (AMARAL et al., 2014).

Outros  compostos  poluentes  resultantes  da  combustão  da  madeira  são

dioxinas  e  compostos  orgânicos  voláteis  (VOCs).  As  dioxinas  podem ser  controladas

através da utilização de lavador a seco com solução de óxido de cálcio e filtro de mangas

(VIRMOND, 2007). Por fim, a remoção de VOCs pode ser feita através da técnica da

oxidação biológica (biofiltros), em que micro-organismos oxidam esses compostos e os

usam como uma fonte nutricional (BATISTELLA, 2015).

8 SISTEMAS EM OPERAÇÃO E COMPARAÇÃO COM O SISTEMA PROPOSTO

Dentre os sistemas atualmente em operação para a escala considerada neste

trabalho, destacam-se a usina alemã Heizkraftwerk Traunreut (17,6 MW) e as americanas

Buena Vista Biomass Power (18 MW) e Chowchilla II Biomass (12,5 MW). Percebe-se

que, diferente do sistema proposto,  as americanas utilizam  leito fluidizado circulante e

leito  fluidizado borbulhante,  respectivamente.  As  vantagens  das  caldeiras  de  leito

fluidizado em comparação com uma grelha são a flexibilidade em relação ao conteúdo de

umidade do combustível e a combustão completa (BPA, 2017). Porém são mais caras e

se tornam mais interessantes para usinas com capacidade maior que 30 MW (VAN LOO

et al., 2008). Quanto as técnicas para tratamento das emissões, percebe-se que as três

usinas analisadas utilizam redução seletiva não catalítica (SNCR) para o controle de NOX,

que no sistema proposto neste trabalho optou-se por não utilizar visto que a SNCR gera

concentrações significativas de NH3. Também percebe-se que nestes sistemas utiliza-se a

injeção de calcário para o controle de SO2, que não foi necessário no sistema proposto já

que o cavaco de E. Grandis possui baixas concentrações de enxofre.
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente trabalho foi proposto um sistema de combustão do tipo leito fixo

inclinado alimentado por cavaco de eucalipto, diferente dos sistemas já em operações

citadas. A escolha do tipo de combustor foi devido aos custos deste serem mais baixos e

se adequar melhor ao tipo de matéria-prima empregada no processo. De acordo com o

mesmo, percebeu-se a importância do controle das emissões de acordo com a norma

adequada, assim como a escolha do tratamento mais adequado.
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PURITERM: COPO PORTÁTIL E TERMO FILTRANTE DE ÁGUA
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Resumo: Em  uma  economia  globalizada,  a  competitividade  da  empresa  está  relacionada  com  a
capacidade  de  introduzir  no  mercado  novos  produtos  que  apresentam  conteúdo  tecnológico  e
características como qualidade, desempenho e custo para satisfazer as exigências dos consumidores. Na
literatura são propostas diversas metodologias para o desenvolvimento de novos produtos, cabendo às
empresas  encontrar  ou  adequar  aquela  que  melhor  se  adapte  à  sua  realidade.  Neste  trabalho,  a
metodologia  utilizada  foi  a  do  processo  de  desenvolvimento  de  produto  (PDP).  O trabalho  tem como
objetivo desenvolver um copo portátil e termo filtrante de água contendo módulos de Peltier, pastilha de
cloro e filtros de carvão vegetal. Os resultados do desenvolvimento do Puriterm mostraram que o produto
apresentou valor de venda de R$ 70,35; investimento inicial de R$ 250.000,00, retorno a partir do 49° mês
interrupto de vendas e ciclo de vida estimado de 20 anos.

Palavras-Chave: filtrante, portátil, térmico. 

1 INTRODUÇÃO

Segundo matéria publicada em dezembro de 2016 pela revista IstoÉ, o perfil da

indústria  do  esporte  de  aventura  tem passado por  transformações.  As empresas que

exploravam esse mercado trabalhavam de forma improvisada e artesanal,  no entanto,

observa-se que pesos pesados da economia estão investindo em um setor que no Brasil,

movimenta US$ 300 milhões com crescimento médio de 25% ao ano. Um dos fatores que

tornam  o  Brasil  atraente  para  essas  empresas  é  a  variedade  geográfica  do  país

(LUCROS... 2016).

No mercado dos artigos para esportes de aventura existem vários produtos

utilizados  pelos  atletas  como,  por  exemplo,  as  garrafas.  Basicamente,  os  elementos

principais e o funcionamento de uma garrafa térmica são:  

O elemento principal de uma garrafa térmica é uma ampola de vidro de parede
dupla, com o espaço entre as paredes evacuado. A ampola de vidro é frágil, e por
isso ela é envolvida por um invólucro externo de plástico ou metal. Na maioria das
garrafas, a ampola pode ser removida. Além do vácuo entre as paredes, é comum
que o vidro da ampola seja prateado (como um espelho) para reduzir a radiação
infravermelha. A combinação do vácuo e do prateamento reduz significativamente
a  transferência  de calor  por  convecção,  condução e radiação.  Então,  por  que
líquidos  quentes  numa  garrafa  ainda  assim  resfriam?  Por  que  não  existem
isolantes  perfeitos.  Sempre  há  alguma  perda  de  calor  através  da  tampa,  por
melhor que seja o isolante térmico utilizado. Além disso, o próprio vidro transfere
um pouco de calor  por  condução na parte  superior  da ampola,  onde as duas
paredes se encontram. Por isso, assim que colocamos o líquido quente no interior
da garrafa, ele vai se esfriando, embora muito lentamente (POSSO... 2013). 
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A possibilidade de utilizar a matéria condensada para operar como bomba de

calor é uma das características do efeito Peltier. De acordo com dados de empresa do

ramo de suprimentos industriais, a operação, a utilização e a vantagem que os módulos

de Peltier podem apresentar são:

Módulos Peltier, também conhecidos como pastilhas termoelétricas, são pequenas
unidades com espessura de alguns milímetros e forma quadrada (4x40x40 mm).
Esses módulos são essencialmente um sanduíche de placas cerâmicas recheado
com pequenos cubos de Bi2Te3 (telureto de bismuto). Sua operação é baseada no
“efeito Peltier”, que foi descoberto em 1834. Quando uma corrente é aplicada, o
calor move de um lado ao outro, onde ele deve ser removido com um dissipador.
Se os polos elétricos forem revertidos,  a pastilha se tornará em um excelente
aquecedor.  Pastilhas  termoelétricas  são utilizadas em aplicações pequenas de
resfriamento  como  chips  microprocessadores  ou  até  médias  como  geladeiras
portáteis. A grande vantagem de pastilhas do tipo Peltier são a ausência de peças
móveis,  gás  freon,  barulho  e  vibração;  além  do  tamanho  reduzido,  alta
durabilidade e precisão (INTRODUÇÃO... 2017).

Em geral,  os esportes de aventura são realizados em ambientes extremos,

onde  a  disponibilidade  de  água  potável  para  consumo  humano  é  pequena.  Uma

alternativa para solução do problema é utilizar pastilha de cloro como potabilizador a base

de cloro orgânico cujo princípio ativo é o dicloroisocianurato de sódio. Cada comprimido

purifica 1 litro de água transformando-a em potável e pronta para beber. O funcionamento

é simples, pois coloca-se um comprimido para cada litro de água onde espera-se em

média 5 minutos e a água estará pronto para o consumo humano (CLOR-IN... 2017).

O  cloro,  quando  presente  na água  para  consumo,  apresenta  sabor  e  odor

indesejável. Os filtros de carvão vegetal ativado transformam o sabor de água clorada,

eliminando o gosto e o odor do cloro. O uso dos filtros substitui o consumo de até 375

garrafas  plásticas  descartáveis  (REFIL...  2017).  O  carvão  ativado  é  um  poderoso

adsorvente usado para filtração e purificação de vários materiais como água e outros

líquidos, onde deseja-se descolorir, recuperar e remover odores (FILTRO... 2017).

Diante  do  crescente  cenário  dos  esportes  de  aventura,  observa-se  a

oportunidade de lançar um produto inovador no mercado para atender à necessidade dos

consumidores. Dessa maneira, o objetivo do trabalho foi desenvolver um copo portátil e

termo filtrante de água contendo módulo de Peltier, pastilha de cloro e filtro de carvão

vegetal.  Os  objetivos  específicos  foram  apresentar  as  etapas  do  processo  de

desenvolvimento  do  produto  (PDP),  desde  o  planejamento  estratégico  até  a

descontinuidade do produto no mercado.
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2 METODOLOGIA

O processo de desenvolvimento  do produto  (PDP)  destaca-se  como sendo

primordial  para a estratégia de atendimento da demanda de uma empresa.  A gestão

desse processo é vital  para as organizações, tornando-se extremamente importante e

relevante para a manutenção e crescimento mercadológico das organizações modernas

(ROZENFELD et al., 2006).

O ciclo de vida do produto Puriterm (copo portátil e termo filtrante de água) foi

divido  em  3  (três)  macro  fases,  pré-desenvolvimento,  desenvolvimento  e  pós-

desenvolvimento.  No  pré-desenvolvimento  (27/02/2017  à  06/03/2017)  foi  realizado  o

planejamento estratégico do negócio. No desenvolvimento, período entre março/2017 e

maio/2017 foram desenvolvidas atividades dos projetos aprovados na fase anterior. No

pós-desenvolvimento com estimativa entre 2017 e 2037 foi realizado o acompanhamento

do produto/processo, propostas melhorias e prevista a retirada do produto do mercado.

Os  principais  parceiros  selecionados  no  desenvolvimento  do  produto  foram

personal  trainers e  atletas  de  alto  nível,  para  indicar  as  principais  características  de

desempenho do produto e, também, fornecedores de serviços em geral como empresa de

injeção de plástico.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O levantamento dos custos fixos e variáveis do produto Puriterm apresentou

valor  unitário  de  R$  70,35  sem  impostos.  O  investimento  inicial  estimado  foi  de

aproximadamente  R$  250.000,00;  com  retorno  calculado  a  partir  49°  mês,  conforme

apresentado na figura 01.

Figura 01 - Análise financeira do produto PURITERM.

Fonte: Autores, 2017.
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A pesquisa de mercado realizada com a colaboração da 5ª fase do curso de

engenharia de produção do Centro Universitário Barriga Verde (UNIBAVE), mostrou que

para  uma  amostragem  de  155  pessoas  entrevistadas  93,5%  utilizariam  o  produto

Puriterm.  Dos  entrevistados,  65,8% pratica  alguma  modalidade  de  esporte,  conforme

mostra a figura 02.

Figura 02 - Modalidade de esporte praticada pelos entrevistados.

Fonte: Autores, 2017.

No projeto conceitual foi estudada uma solução para atender aos requisitos do

desenvolvimento  do produto  Puriterm.  Para  isso  foram analisadas as  visões macro  e

micro do processo, conforme apresentado, respectivamente, nas figuras 03 e 04.

Figura 03 - Conceito macro.

Fonte: Autores, 2017.

Figura 04 - Conceito micro.

Fonte: Autores, 2017.
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O produto foi desenvolvido para oferecer 500 mL de água filtrada e refrigerada,

conforme apresentado na figura 05.

Figura 05 - Arquitetura do produto.

Fonte: Autores, 2017.

Para filtrar o líquido foi adaptado no interior da ampola uma pastilha de cloro

que ficará em contato direto com água para filtrá-la. Na saída do líquido foi instalado o

filtro  de  carvão vegetal  ativado para  eliminar  o  gosto  e  o odor  do  cloro.  A  figura  06

apresenta os detalhes da construção do sistema de filtragem.

Figura 06 - Sistema de filtragem do produto Puriterm.

Fonte: Autores, 2017.

A placa Peltier, responsável por refrigerar o líquido foi projetada no fundo do

copo, ligado a uma bateria recarregável via cabo USB (figura 07).
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Figura 07 - Base do copo com a bateria inclusa (esquerda) e placa Peltier (direita).

 
Fonte: Autores, 2017.

A figura 08 apresenta o projeto detalhado do produto contendo os sistemas,

subsistemas e subsistemas/componentes utilizados durante o desenvolvimento do projeto

plataforma (alterações sem inclusão de novas tecnologias) do produto Puriterm.

Figura 08 - Projeto plataforma do produto Puriterm (S: sistema e SS: subsistema).

Fonte: Autores, 2017.

O  plano  de  descontinuidade  do  copo  portátil  e  termo  filtrante  de  água  foi

projetado para 20 anos. Quando os indicadores apontarem um declínio nas vendas após

o período de maturação será encerrado a produção do Puriterm, mantendo somente o

acompanhamento pós-venda de suporte ao produto.  O produto projetado é reciclável,

sendo que,  ao final  de sua vida útil  pode ser  desmontado e enviado aos setores de

reciclagem de metal, plástico e de componentes eletrônicos.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento de novos produtos é um desafio para as empresas, pois

engloba  desde  a  definição  das  especificações  dos  produtos  e  processos  até  as

necessidades  de  mercado.  O  produto  Puriterm  foi  desenvolvido  de  acordo  com  os

requisitos da metodologia do PDP para reduzir ou eliminar eventuais problemas que o

produto pode ocasionar ao consumidor.

Os  resultados  do  desenvolvimento  do  Puriterm  mostraram  que  o  produto

apresentou valor de venda de R$ 70,35; investimento inicial de R$ 250.000,00 e retorno a

partir  do  49°  mês  interrupto  de  vendas.  Pela  pesquisa  de  mercado,  93,5%  dos

entrevistados utilizariam o produto.

Os projetos conceitual e detalhado apresentaram, respectivamente, as visões

macro  e  micro  do  processo  e  os  sistemas,  subsistemas e  subsistemas/componentes

utilizados no desenvolvimento do projeto plataforma do produto Puriterm. O ciclo de vida

do produto foi estimado em 20 anos.
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Resumo: O  presente  artigo  propõe-se  a  analisar  a  importância  que  o  território  exerce  sobre  o
estabelecimento dos Sistemas Regionais  de Inovação (SRI).  O artigo foi  escrito por meio de pesquisa
qualitativa, bibliográfica e documental nas bases de dados Scopus, Web of Science e portal S-WOPEC.
Primeiramente é introduzido o conceito de Sistema Regional de Inovação. Devidamente introduzido o tema,
a  questão  territorial  e  sua  contribuição  para  estabelecer  um  Sistema  Regional  de  Inovação  eficaz  e
estruturado é analisado. Demonstrou-se que a abordagem conceitual de Sistemas Regionais de Inovação
surgiu na década de 90 inspirada pelo fator territorial e pela interação entre diversos agentes que estão
envolvidos  no  processo  de inovação.  O seu  objetivo  é  facilitar  a  promoção da  inovação por  meio  da
interação de agentes que através de seus esforços conseguem criar uma sinergia para articular o processo
de  inovação  desde  a  concepção  inicial  até  o  processo  final.  Para  isso,  o  fator  territorial  é  de  suma
importância,  uma  vez  que  a  proximidade  geográfica  possibilita  interações  mais  eficazes,  troca  de
conhecimento e aproveitamento da mão de obra local e da vocação regional como elementos para construir
um  sistema  regional  de  inovação  eficiente.  Conclui-se,  portanto,  que  o  território  em  si,  é  um  fator
extremamente importante para a construção de um SRI eficiente. 

Palavras-Chave: Sistema Regional de Inovação; Territorialidade; Desenvolvimento Regional.

1 INTRODUÇÃO

Um Sistema Regional de Inovação é constituído pela interação de diversos agentes

localmente distribuídos que contribuem para o processo da inovação utilizando-se das

características regionais como um fator de vantagem competitiva. Essa abordagem tem

sido  amplamente  adotada  para  destacar  as  políticas  e  medidas  que  aumentem  a

capacidade de inovação das regiões (SEGERS, 2016) (MOUTINHO, 2016). 

O conceito  teórico de Sistemas Regionais de  Inovação (SRI)  foi  elaborado por

(COOKE,  2004),  (ASHEIM et  al.,  2005)  e  (DOLOREUX; PARTO, 2005).  Sua primeira

abordagem ocorreu na década de 90 e desde então tem atraído o interesse generalizado

de estudiosos e políticos. O conceito de RIS combina insights da literatura sobre sistemas

de  inovação  (LUNDVALL,  1992)  (NELSON,  1993)  (FREEMAN,  1995)  com  as

contribuições  simultaneamente  florescentes  sobre  modelos  de  inovação  territorial

(ASHEIM et. al., 2015).

A partir dessas abordagens, o conceito de Sistemas Regionais de Inovação surgiu

da  percepção  de  que  a  inovação  é  um  processo  interativo  e  "ligado"  ao  território,

estimulado e influenciado por muitos atores, levando à geração, uso e disseminação do

conhecimento, facilitando assim a dinâmica de aprendizagem (COOKE, 2004) (LARANJA

et al.,2008) (DOLOREUX; PARTO, 2005) (MOUTINHO et al., 2015). A fim de favorecer a
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geração de inovação torna-se fundamental para qualquer território reforçar o seu Sistema

Regional de Inovação (FIORE et al., 2011). 

É  justamente  essa importância  que o  território  exerce  sobre  um SRI  que  será

explorado nesse artigo. Uma região é dotada de alguns ativos específicos que se bem

explorados  constituem  um  potencial  importante  para  desenvolver  a  inovação.  Dentro

desse contexto, o nível regional vem se tornando o principal foco de políticas e estratégias

públicas  para  promover  a  inovação  (TÖDTLING;  ASHEIM;  BOSCHMA,  2013)

(YAKOVLEVA; AZAROVA; TITOVA, 2015). 

Por meio desse cenário, o presente artigo tem como objetivo demonstrar como a

perspectiva territorial  é importante para o estabelecimento da abordagem de Sistemas

Regionais de Inovação. 

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, tais qual: Scopus, Web of Science e

S-WOPEC.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 A Perspectiva de Territorialidade nos Sistemas Regionais de Inovação

Um dos antecedentes teóricos dos Sistemas Regionais de Inovação advém das

abordagens  de  Marshall  sobre  a  importância  do  contexto  local  e,  regional,  para  o

intercâmbio de conhecimentos, o desenvolvimento de um mercado de trabalho local e, de

indústrias fornecedoras. Marshall foi um dos primeiros economistas a analisar o papel da

inovação em um contexto local ou regional. E durante as últimas três décadas houve um

notável  renascimento  do  interesse  pelo  trabalho  de  Marshall,  ou  abordagem  Neo-
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Marshaliana nos distritos industriais e na inovação (ASHEIM; SMITH; OUGHTON, 2011)

(ASHEIM; GRILLITSCH; TRIPPL, 2015). 

A partir desse novo interesse, houve um grande número de trabalhos relacionados

que contribuíram para  desvendar  como as condições do contexto  regional  moldam o

desempenho da inovação, incluindo a pesquisa em regiões de aprendizagem (ASHEIM,

1996),  meio  inovador  (CREVOISIER,  2004)  e  clusters  (PORTER,  1998)  (MASKELL,

2001).  Esse  interesse  surgiu  principalmente  para  analisar  o  sucesso  econômico  das

regiões pós-fordistas baseadas em pequenas e médias empresas da Itália e Alemanha,

respectivamente, Emilia Romagna e Baden Württemberg.

A  proximidade  territorial  é  importante  não  apenas  por  causa  da  redução  da

distância  física  e  custos  de  transporte  e  de  localização,  mas  também porque  facilita

informações  de  câmbio,  reduz  a  incerteza,  aumenta  a  frequência  dos  contatos

interpessoais,  facilita  a  confiança,  a  difusão  de  valores  e  crenças comuns e  é  muito

importante para a promoção de aprendizagem (LARANJA et al., 2008).

De acordo com o conceito de capital territorial, apresentado em diversas obras por

Camagni (2011), cada região é dotada de alguns ativos (naturais, humanas, artificiais,

organizacionais, relacional ou de caráter cognitivo) que constituem o potencial competitivo

do  território.  A  combinação  desses  ativos  e  seus  potenciais  devem ser  identificados,

reforçados e protegidos, sabiamente utilizados, posteriormente analisados e novamente

utilizados como base para estabelecer estratégias competitivas. Teorias Institucionalistas

indicam claramente a necessidade de políticas e formas institucionais que são adaptadas

para territórios específicos e, que tenham em conta as suas estruturas sociais únicas,

redes, normas e racionalidades (FIORE et al., 2011). 

Os autores Asheim et  al.  (2005),  consideram o território  como fator importante,

porém relatam que é necessário, divulgar e revelar as contingências, particularidades e,

especificidades dos diferentes contextos e ambientes em que a criação de conhecimento,

inovação  e  empreendedorismo  ocorrem.  Desta  forma  pode-se  usar  de  toda  a

potencialidade que as regiões oferecem para desenvolver uma vantagem competitiva. 

Segundo os autores Zambanini et al. (2015), a gestão das ações e programas de

natureza reparadora junto com a capacidade de expandir o desenvolvimento endógeno

exploram a nova utilização do território. Esse poder relacionado ao território passou a

exigir  relativas  habilidades  dos  agentes  para  gerenciar  as  políticas  econômicas  e

tecnológicas com foco estratégico no território, tanto pelo Estado com os vários atores

locais e, pela gestão das políticas por grupos de capital privado e da sociedade civil. 
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Para Vargas (2002), a importância do território para o desenvolvimento inovador se

desenrola a partir de três dimensões. 1º: o processo de inovação ocorre em contextos

sociais e institucionais específicos, em que são compartilhadas identidades socioculturais

que permitem uma maior  interação entre os agentes;  2º:  as aglomerações produtivas

locais que representam a estrutura que facilita a promoção de redes de cooperação e

permitem  processos  de  aprendizagem  intensivos  e  interativos;  3º:  o  território  é  um

conjunto  de  configurações  institucionais  e  organizacionais  incluídos  em  uma  lista  de

interações com diferentes  agentes econômicos.  Todos esses pontos  são identificados

num Sistema Regional de Inovação.

A abordagem de SRI  enfatiza  a importância  da  proximidade geográfica  para  a

transferência e aprendizagem do conhecimento e, assim, legitima a perspectiva regional

sobre os sistemas de inovação. O conhecimento é difícil de transferir a distância, além de

estar inserido em um contexto social, cultural e institucional. Ex: O conhecimento tácito

dos EUA pode perder seu valor quando aplicado em outros contextos (GERTLER, 2004). 

A  proximidade  geográfica  num  território  facilita  as  reuniões  presenciais,  que

desempenham um papel importante nos processos de aprendizagem interativa. Tendem a

coincidir com a incorporação de atores em um quadro institucional semelhante. E pode

ser propício para o desenvolvimento de laços sociais. Asheim et al, (2015) relata que a

importância  da  proximidade  geográfica  é  principalmente  possibilitar  o  intercâmbio  de

conhecimentos e aprendizagem interativa, bem como, o papel da região na governança. 

A geografia é importante devido ao viés espacial das redes sociais que facilitam a

circulação  do  conhecimento  (GRANOVETTER,  2005).  A  principal  razão  para  o  viés

espacial é que a proximidade geográfica é importante para estabelecer redes sociais. Isto

é  intensificado  pela  baixa  mobilidade  do  trabalho.  Além  disso,  a  escala  geográfica

dominante para o aprovisionamento de conhecimentos através do recrutamento é regional

(ASHEIM; GRILLITSCH; TRIPPL, 2015). 

Como  já  relatado,  o  foco  regional  é  um  fator  importante  no  desenvolvimento

econômico. Recebe também, cada vez mais reconhecimento na literatura, resultando em

políticas públicas voltadas para a promoção do desenvolvimento regional, principalmente,

na União Europeia. Outro aspecto que deve ser ressaltado é a presença de instituições e

agentes para promoção da inovação nas regiões pelos autores citados. Trabalhos indicam

a  região  como  nível  chave  para  promover  a  capacidade  inovativa  e,  consequente,

desenvolvimento  dos  Sistemas  Regionais  de  Inovação  (THEIS,  2005)  (ZAMBANINI,

2015).  

ISSN 2526-4044      p. 806



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

A atividade inovadora é concentrada espacialmente. Em resumo, a inovação está

mais concentrada do que a atividade econômica geral; parece mais localizada do que

outras forças económicas ligadas à aglomeração, e existem alguns movimentos espaciais

de clusters ao longo do tempo,  embora os novos clusters permaneçam concentrados

espacialmente (CARLINO; KERR, 2015).

Carlino e Kerr (2015) demonstrou que durante a década de 1990, três quartos da

população dos EUA residiam em áreas metropolitanas. Em contraste, 92% das patentes

foram  concedidas  a  residentes  de  áreas  metropolitanas,  e  praticamente  todos  os

investimentos de capital de risco foram feitos em grandes cidades. Também, as patentes

tendem a concentrar-se em 11 das 97 regiões alemãs.

Em termos de resultados finais, Acs et al. (1994) descobriram que a introdução de

novos produtos está mais concentrada espacialmente do que as patentes. Feldman e

Audretsch (1996) descobriram que menos de 4% das inovações de produto ocorreram

fora das áreas metropolitanas e que metade das inovações de novos produtos ocorreram

em apenas quatro áreas metropolitanas. 

Portanto,  nota-se  que  o  território  possui  características  que  são  elementos

importantes para estabelecer um Sistema Regional de Inovação eficiente. Alguns pontos

se destacam como a proximidade geográfica que possibilita a interação dos agentes e

consecutiva troca de conhecimento.  A questão cultural e vocação da região que devem

ser  explorados  como  fator  de  diferencial  competitivo.  E  a  concentração  espacial  de

instituições que corroboram para o processo inovativo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como visto  um Sistema Regional  de  Inovação  é  constituído  pela  interação  de

diversos agentes localmente distribuídos que contribuem para o processo da inovação

utilizando-se das características regionais como um fator de vantagem competitiva. Esse

conceito  foi  primeiramente  explorado  por  Cooke,  Asheim,  Doloreux  e  Parto.  A  sua

abordagem recebeu forte  influência  da  abordagem sistêmica  da  inovação,  ou  seja,  a

interação de diversos agentes para concepção da inovação, e do fator territorial, como

ganhos  competitivos  gerados  pela  proximidade  geográfica  e  exploração  de  algumas

características territoriais específicas.  Essa abordagem surgiu na década de 90 e desde

então tem atraído o interesse generalizado de estudiosos e políticos.

Um SRI é um processo interativo e está ligado ao território, sendo estimulado e

influenciado por muitos atores, levando à geração, uso e disseminação do conhecimento,

facilitando assim a dinâmica de aprendizagem. Um território específico é dotado de alguns
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ativos  peculiares  que  se  bem  explorados  constituem  um  potencial  importante  para

desenvolver a inovação. É justamente essa importância que o território exerce sobre um

SRI. Dentro desse contexto, o nível regional vem se tornando o principal foco de políticas

e estratégias públicas para promover a inovação.

A  proximidade  territorial  é  importante  também  porque  facilita  a  troca  de

informações, reduz a incerteza, aumenta a frequência dos contatos interpessoais, facilita

a confiança, a difusão de valores e crenças comuns e é muito importante para a geração

de inovação através da promoção da aprendizagem. Além disso, pesquisas demonstram

como a inovação e o desenvolvimento  de patentes estão localmente concentrados,  e

como a mão de obra possui pouca mobilidade. Esses quesitos reforçam a importância

que o território exerce para estabelecer um Sistema Regional de Inovação eficiente.  
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HISTÓRICO, DESTINAÇÃO E APROVEITAMENTO DO LIXO BRASILEIRO COMO

FONTE DE ENERGIA: ESTUDOS PRELIMINARES
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Resumo: No Brasil, a correta destinação do lixo urbano e o aproveitamento deste material como recurso
energético ainda é considerado algo novo e também, um grande desafio. O objetivo do presente trabalho é
abordar a temática do lixo brasileiro, seu histórico, composição, quantidades produzidas e como é feito o
gerenciamento dos resíduos urbanos no país, levando-se em conta que, ao ser devidamente aproveitado,
pode  vir  a  ser  uma  fonte  de  energia,  como  o  biogás.  Neste  estudo,  realizado  por  meio  de  revisões
bibliográficas e documentais, buscou-se obter dados sobre o lixo no país, demonstrar quais as políticas de
apoio e regulamentação do setor, bem como, apresentar alguns dos métodos e tecnologias utilizadas para a
produção de biogás através do gás metano oriundo dos resíduos sólidos urbanos e apontar as vantagens
socioeconômicas e ambientais da utilização desse tipo de recurso. Além disso, o trabalho descreve três
plantas em Minas do Leão/RS; Itajaí/SC;São Paulo/SP; as quais têm apresentado resultados significativos
no uso de resíduos para produção de biogás. Tratam-se de exemplos de evolução tecnológica, geração de
energia e preservação do meio ambiente.  

Palavras-Chave: Resíduos Sólidos Urbanos. Geração de Energia. Políticas de Apoio e Regulamentação. 
Vantagens socioeconômicas e ambientais

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, vive-se uma época de grande preocupação com relação ao excesso

de  lixo  produzido  nas  diversas  regiões  do  planeta.  No  intuito  de  preservar  o  meio

ambiente e minimizar as emissões de gases de efeito estufa proveniente do descarte de

resíduos, surgem as energias renováveis como alternativa para resolver esta questão.

Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é abordar a temática do lixo urbano

brasileiro, tendo em vista a comprovada quantidade produzida, que por sua vez, quando

devidamente aproveitada, pode vir a ser fonte de energia através da obtenção do biogás

oriundo  do  “gás  do  lixo”,  bem  como,  descrever  as  Políticas  Públicas  de  apoio  e

regulamentação  do  setor.  Além disso,  o  trabalho demonstra  algumas das tecnologias

utilizadas  para  obtenção  do  biogás,  apresenta  plantas  de  aterros  sanitários  que  têm

executado a obtenção do biogás com sucesso e discute as vantagens socioeconômicas e

ambientais da utilização desse tipo de recurso.

 Dessa forma, inicialmente, foram feitos estudos de cunho exploratório por meio de

revisão bibliográfica e documental, onde, primeiramente foram apresentados os seguintes

temas: Conceitos básicos do lixo, Histórico, Panorama Nacional do Lixo, Políticas que

regulamentam o Setor, Tecnologias de Obtenção de Energia através do RSU (Resíduo

Sólido urbano).
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Por fim, a partir da revisão bibliográfica realizada, foram apresentadas as análises

e conclusões.  

2 CONCEITOS E TIPOLOGIA DO LIXO 

A palavra lixo é derivada de lix que em latim significa cinzas, já que durante um

tempo, grande parte dos resíduos eram formados por cinzas provenientes da queima da

lenha, (DIONYSIO; DIONYSIO, 2009). Atualmente, segundo a Associação Brasileira de

Normas Técnicas, a ABNT,” lixo é definido como restos da atividade humana, podendo-se

apresentar no estado sólido, semissólido ou líquido” (DIONYSIO; DIONYSIO, 2009).

A Associação Brasileira de   Normas Técnicas – ABNT/NBR 10004,
define:  Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades
de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de
varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de
tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle
de  poluição,  bem  como  determinados  líquidos  cujas  particularidades  tornem
inviável  o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água,  ou
exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor
tecnologia  disponível.  (ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA DE  NORMAS  TÉCNICAS,
2004, p. 1).

3 HISTÓRICO DO LIXO

No Brasil, a preocupação com a coleta de lixo começou em 1880, quando o Impe-

rador D.Pedro II, assinou o Decreto número 3024, aprovando o contrato de limpeza e irri -

gação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, capital do Brasil  (DIONYSIO; DI-

ONYSIO, 2009). Na época, o contrato foi colocado em prática por Aleixo Gary e Luciano

Francisco Gary, daí a designação “gari” para trabalhadores na limpeza urbana das ruas,

tal designação utilizada até os dias de hoje (DIONYSIO; DIONYSIO,2009).

Até meados do século XVIII, a maior parte do lixo era formado por restos de ali-

mentos. Após a Revolução Industrial na Europa, a “cara” do lixo começou a mudar. Houve

uma grande exploração de recursos naturais em todo o planeta e, ao mesmo tempo, uma

produção  enorme de resíduos (DIONYSIO; DIONYSIO, 2009).

A partir  do século XX, a  síntese dos materiais  poliméricos (feitos de polímeros

como plásticos e borrachas) tornaram-se comuns e os processos químicos foram sendo

cada vez mais ligados ao desenvolvimento de novos materiais  (DIONYSIO; DIONYSIO,

2009). No entanto, a sociedade levou certo tempo para perceber que o uso de materiais

descartáveis poderia gerar um acúmulo de resíduos, tendo em vista sua decomposição

ser lenta e difícil.
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O desafio do século XXI é conscientizar a população de que a geração excessiva

de resíduos sólidos afeta a sustentabilidade urbana e que a sua redução depende de mu-

danças nos padrões de produção e consumo da sociedade (MAIA, 2015).

4 PANORAMA NACIONAL DO LIXO E DADOS QUANTITATIVOS:

A população brasileira é predominantemente urbana, tendência que deve se acen-

tuar no futuro segundo o PNE 2050. Os resíduos sólidos urbanos são constituídos princi -

palmente por materiais oriundos da coleta residencial e dos restos de varrição e podas

(TOLMASQUIN, 2016 p.161).

Atualmente, são produzidos diariamente cerca de 250 mil toneladas de lixo por dia.

Tal lixo é composto de: 52% lixo orgânico; 26% papel e papelão, 3% plásticos, 2% metais

como, ferro, alumínio e aço, 2% vidros e 15% outros tipos. Com relação à destinação,

53% segue para aterros sanitários, 23% aterros controlados, 20% lixões, 2% composta-

gem e reciclagem, 2% outros destinos (RIBEIRO, 2017).

A comparação entre a quantidade de RSU gerada e o montante coletado em 2015,

que foi de 72,5 milhões de toneladas, resulta num índice de coleta de 90,8% para o país.

Cerca de 7,3 milhões de toneladas de resíduos permanecem sem coleta e, consequente-

mente com destino impróprio (ABRELPE, 2015).

5 POLÍTICAS QUE REGULAMENTAM O SETOR

A partir do ano de 2007, foram criadas e regulamentadas no Brasil, Leis Federais

que instituíram as Políticas Nacionais de Saneamento Básico, Mudanças Climáticas e de

Resíduos Sólidos, assim, todas as esferas do Governo passaram a ter limitações quanto

ao tipo de destinação dos resíduos e às emissões de gases de efeito estufa (EPE, 2014).

Dessa forma, o Governo Federal passou a praticar uma série de incentivos, com

vistas ao aumento da participação da bioeletricidade no panorama energético nacional,

com destaque para os leilões de energia dedicados às fontes alternativas, incluindo a bio-

massa de resíduos sólidos urbanos (TOLMASQUIN, 2016 p.147).

A proposta da PNRS é norteada pelos princípios da minimização da geração, reu-

tilização, reciclagem, tratamento e disposição final de resíduos e prevê a concessão de in-

centivos fiscais e financeiros às instituições que promovam a reutilização e a reciclagem

destes resíduos (BENTO, et al.,2013). Também, impõe prazos para a adequação do siste-

ma de disposição de resíduos sólidos dos municípios, recomendando a implantação de
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aterros sanitários, enquanto que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos possui diretriz

para a indução do aproveitamento energético do biogás de aterros e de biodigestores

(TOLMASQUIN, 2016 p.221).

6 TECNOLOGIAS DE OBTENÇÃO DE ENERGIA ATRAVÉS DOS RSU

De acordo com o relatório do Estudo do potencial de geração de energia renovável

proveniente dos aterros sanitários do Brasil, o biogás é formado pela decomposição de re-

síduos orgânicos depositados nos aterros e lixões e tem como um dos seus principais

componentes o gás metano CH4 (SILVA; et al.,2008).

A obtenção do biogás pode ocorrer através da biodigestão anaeróbica, a qual pode

ser definida como a conversão de material orgânico em dióxido de carbono, metano e

lodo através de bactérias, esse processo ocorre naturalmente na ausência de oxigênio,

como acontece em aterros sanitários (TOLMASQUIN, 2016 p. 209).

Dessa forma, se o aterro sanitário for adequadamente projetado, o biogás produzi-

do pode ser captado e utilizado para geração de energia elétrica. Para esse conjunto de

matérias-primas adotou-se o nome de biomassa residual  (TOLMASQUIN, 2016,p.209).

Atualmente, no Brasil, existem 13 aterros sanitários realizando o aproveitamento energéti -

co do biogás com conjuntos motogeradores, como exemplo, os aterros sanitários Bandei-

rantes/SP  (TOLMASQUIN, 2016 p.186) e São João/SP. 

Conjunto motogeradores, conforme imagens 1 e 2, são compostos de motores de com-

bustão interna acoplados a geradores elétricos. Os motores utilizados podem ser do Ciclo

Otto (para metano,biogás, gás natural) (TOLMASQUIN, 2016p.186).  

           Imagem 1: Motogeradores

Fonte: HELENO DA FONSECA, 2016(Instalações da unidade de geração elétrica com Biogás, Aterro Bandeirantes/SP).

Atualmente, a capacidade de produção da Usina São João chega a cerca de 200

mil MW/h de energia por ano. Além da potência energética, a empresa Biogás informa
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que a unidade São João produz energia sem prejuízos ao meio ambiente, pois trata-se de

um dos cinco maiores projetos do mundo de controle de gases que causam o efeito estufa

a partir do reaproveitamento do lixo. O sistema é um dos reconhecidos pela ONU como

mecanismo de desenvolvimento limpo MDL, (ELO, 2008).

Imagem 2: 16 grupos geradores CAT foram instalados nas duas  seções na planta termelétrica da Biogás-São João Energia Ambiental,
na Zona Leste da capital paulista

Fonte: (Revista Elo, ago/set 2008)

Além das Unidades Bandeirantes/SP e São João/SP, estão reportados no Brasil 23

projetos que consideram a captura e queima do biogás recuperado, o que representa cer-

ca de 50% dos projetos MDL do país. A maior parte dos projetos está situada na região

Sudeste (15 ao todo), com 65% do total. Em segundo lugar, está a região Sul, com 4 pro-

jetos (18%); em terceiro está a região Nordeste com 3 projetos (16%) e, finalmente, a re-

gião Norte, com um único projeto (4%)(ABRELPE, 2013). Entre esses projetos, estão:

Unidade MINAS DO LEÃO/RS, tal planta, inaugurada em 2015 é movida por 3.500

toneladas de lixo por dia. A planta fornece energia elétrica para 200.000 pessoas. Trata-se

do  primeiro  projeto  de  créditos  de  carbono  registrado  pela  ONU  no  Brasil  (BIOGÁS

CHANNEL, 2015) 

Unidade Aterro Sanitário Canhanduba ITAJAÍ/SC, considerada a primeira Usina de

Biogás para cidades de pequeno e médio porte, recebe por dia 300 toneladas de lixo sóli -

do urbano, produz cerca de 1 KW/h, suficiente para abastecer energia para 15 mil pesso-

as (FUTURA, 2014).

8 VANTAGENS SÓCIOECONÔMICAS E AMBIENTAIS 

              O aproveitamento adequado dos resíduos sólidos urbanos e a obtenção do bio-

gás contribui nas três esferas: social, econômica e ambiental. 

            No caso da combustão do biogás de aterro, considera-se que o benefício é gran-

de, pois o carbono emitido na combustão do biogás seria emitido na forma de metano
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(CH4) caso não fosse captado e esse gás possui um potencial de aquecimento global

(Global Warming Potential – GWP) de 28 vezes o do CO2 (TOLMASQUIN,2016 p.214).

           Por outro lado, o aproveitamento do gás metano oriundo do lixo para a geração de

energia estimula o desenvolvimento de novas tecnologias e criação de novos mercados.

Isto ocorre por meio da venda de energia obtida na rede ou comercialização dos subpro-

dutos do biogás, como os biocombustíveis e biofertilizantes, por conseqüência, gera em-

pregos e renda ao longo da cadeia de produção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta deste artigo foi abordar a temática do lixo urbano no Brasil, com o obje-

tivo de demonstrar como é feito o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, quais as

políticas públicas que regulamentam o setor, bem como, mencionar quais as tecnologias

disponíveis para o aproveitamento do lixo como fonte de energia e as vantagens socioe-

conômicas e ambientais da utilização desse recurso energético.

 Para atingir o objetivo proposto foram realizados estudos bibliográficos e docu-

mentais. Por meio da revisão verificou-se que os resíduos sólidos urbanos são considera-

dos biomassa e, consequentemente, fonte de energia renovável e sustentável. No Brasil,

o advento da Lei 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, deu

impulso e incentivos para a criação de aterros sanitários, o que fomentou a implantação

de biodigestores para geração de energia pela utilização de MDL (Mecanismos de Desen-

volvimento Limpo).

 Atualmente, o país conta com alguns empreendimentos, onde, em alguns aterros

sanitários, a obtenção do biogás para gerar bioeletricidade já é uma realidade. Apesar de

ainda serem poucos, o país dá sinais de evolução no sentido de utilizar os resíduos sóli -

dos urbanos como fonte de energia, pois existem vários projetos em andamento.

Dessa maneira, ao final desse estudo conclui-se que a aplicação imediata das nor-

mas contidas na Política Nacional de Resíduos Sólidos, aliadas a investimentos em tecno-

logias que viabilizam o aproveitamento da biomassa oriunda dos resíduos sólidos urbanos

evidenciam vantagens socioeconômicas e ambientais, geração de emprego e renda, miti -

gação das emissões de gases de efeito estufa e consequente melhora na qualidade de

vida.
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo testar a atividade catalítica do FeS2 suportado sobre fibra de 
celulose para a reação de degradação dos corantes orgânicos, o índigo carmim e o azul de metileno. 
Através dos testes realizados, observou-se mudança no espectro UV-vis, comprovando assim a eficiência 
do FeS2 para a reação de degradação dos corantes. 
 
Palavras-Chave: Azul de metileno, índigo carmim, degradação  

 

 

1 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. 

Estes efluentes, quando não tratados adequadamente por estas indústrias, tem um 

impacto negativo sobre o meio ambiente.1,2  

 A contaminação dos corpos d'água por corantes sintéticos é um exemplo deste 

impacto e tem sido considerado nos últimos anos um problema ambiental mundial. A 

indústria textil e de curtumes uitilizam de corantes durante os seus processos de 

tingimento de fibras.2,3 

 Assim, a remoção da cor dos efluentes gerados é considerada uma ação 

importante quando comparada a remoção de outras substâncias orgânicas. Isto porque os 

corantes mesmo em pequenas quantidades (abaixo de 1 ppm) são claramente visíveis e 

influenciam consideravelmente o ambiente aquático.1,2 

 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.4,5,6 

Este trabalho tem como objetivo testar a atividade catalítica do FeS2 suportado 

sobre a fibra  de celulose para a degradação de corantes orgânicos, acompanhando a 

cinética da sua reação através  de Espectroscopia de UV-vis. 
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2 METODOLOGIA 

 

Para os ensaios de degradação dos corantes industriais, inicialmente foi preparado um 

catalisador. O catalisador a ser testado (a pirita) foi impregnado sobre a fibra de celulose. 

Para isso, preparou-se uma solução contendo 2 g de pirita em 40 mL de metanol. Uma 

amostra de 0,890 g de tecido a base de celulose foi pesado e inserido na solução. Esta 

última permaneceu em repouso por uma semana. Após esse período, retirou-se o tecido 

da solução, lavou-se com uma solução de NaCl e na sequência foi colocado na estufa à 

40 ºC por 24 horas. Após seco, lavou-se o tecido de cor acinzentada com água destilada 

e deixou-se secar a temperatura ambiente, obtendo assim a pirita suportada sobre a fibra 

de celulose. 

Em seguida, preparou-se duas soluções com os corantes azul de metileno e índigo 

carmim ambos na concentração de 5,12x10-5 mol/L. Em cada uma destas soluções foi 

adicionado o catalisador suportado sobre a fibra de celulose. O acompanhamento da 

cinética de degradação dos corantes foi realizado através da leitura da absorbância 

máxima no espectrofotômetro UV-vis Cary Varian no intervalo de comprimento de onda 

de 200 a 900 nm, acompanhando a cinética em um período de 5 dias. A espectroscopia 

no ultravioleta visível (Uv-vis) envolve a espectroscopia de fótons, ela utiliza luz na faixa 

do visível, do ultravioleta próximo e do infravermelho próximo, nessas faixas de energia as 

moléculas sofrem transições eletrônicas moleculares. O percentual de degradação dos 

corantes, promovido pelo catalisador desenvolvido neste estudo, pode ser calculado de 

acordo com a literatura.7 

 

 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os resultados obtidos (figuras 01 e 02) apontam que houve a degradação do índigo 

carmim e do azul de metileno, devido a significativa mudança no espectro UV-vis na 

região de 200 a 900 nm. Os ensaios demonstram que a pirita suportada sobre a fibra de 

celulose é um bom catalisador para a reação de degradação dos corantes utilizados neste 

estudo, sendo que o percentual de degradação, conforme resultado obtido, mostrou que o 

mesmo foi capaz de remover 54,7% do índigo carmim e 63% do azul de metileno da 

solução teste num período de cinco e seis dias, respectivamente. 
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Figura 01 – Acompanhamento da cinética da reação de degradação do corante índigo 
carmim. 

 
                                                Fonte: Os autores, 2017 
 
 

Figura 02 – Acompanhamento da cinética da reação de degradação do azul de metileno. 
 

 
                                            Fonte: Os autores, 2017 
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Através das figuras 03 e 04 pode-se observar que o suporte catalítico permaneceu 

inalterado em suas características físicas, demonstrando sua estabilidade em relação a 

reação de degradação. 

 
Figura 03 – Suporte catalítico antes (esquerda) e após (direita) dos ensaios de 
degradação do corante índigo carmim. 
 

                                         
            

                                                  Fonte: Os autores, 2017 
Figura 04 – Suporte catalítico antes (esquerda) e após (direita) dos ensaios de 
degradação do corante azul de metileno. 

                                 
Fonte: Os autores, 2017 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados mostraram a eficiência da FeS2 suportada sobre a fibra de celulose como 

catalisador para a reação de degradação dos corantes orgânicos industrias, o índigo 

carmim e azul de metileno. Assim sendo, obteve-se uma alternativa para o tratamento de 

efluentes industriais que contenham estes corantes.  
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Resumo: Tecidos a base de celulose impregnados com o composto de coordenação Cu(II)-AS foram 
desenvolvidos para utilização como superfícies de adsorção para soluções contendo os corantes azul de 
metileno e negro de eriocromo, onde analisou-se a interação entre a superfície de adsorção e os corantes. 
Esta interação foi acompanhada pela análise das concentrações dos corantes quanto a sua absorção no 
espectro no ultravioleta-visível durante alguns dias. O estudo demonstrou a eficácia na interação da 
superfície de adsorção e os corantes, havendo uma diminuição das absorbâncias nos espectros e uma 
descoloração das soluções em função do tempo.  
 
Palavras-Chave: Fibras de celulose, adsorção, corante. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A contaminação dos corpos d'água por corantes sintéticos ocasionado um 

impacto negativo ao meio ambiente e que tem sido considerado nos últimos anos um 

problema ambiental mundial. A indústria textil e de curtumes uitilizam de corantes durante 

os seus processos de tingimento de fibras. Alguns destes poluentes são os corantes 

reativos, que por sua vez são compostos não biodegradáveis e detectáveis a olho nu 

mesmo em baixas concentrações. Industrialmente são usados aproximadamente 10.000 

diferentes corantes e pigmentos, representando um consumo anual de cerca de 8x105 

toneladas no      mundo. 1,2 

Assim, a remoção da cor dos efluentes gerados é considerada uma ação 

importante quando comparada a remoção de outras substâncias orgânicas. Isto porque os 

corantes mesmo em pequenas quantidades (abaixo de 1 ppm) são claramente visíveis e 

influenciam consideravelmente o ambiente aquático.3,4  No atual cenário, a investigação 

de novas técnicas viáveis e sutentáveis para a degradação de corantes e assim promover 

a sua remoção de águas resíduais é relevante. Portanto, vários materiais têm sido 

investigados intensamente quanto à sua capacidade para remover os corantes a partir de 

solução aquosa.5,6  

Atualmente, os processos tradicionais de remoção de corantes podem ser 

realizados de diversas formas: por tratamento biológico, uso de membranas, processos 

oxidativos, técnicas de eletroquímica, processos de adsorção, entre outros. Dentre todos 

estes processos, a adsorção constitui um dos métodos eficaz na remoção de espécies em 

soluções líquidas, e, dependendo do material adsorvente que é utilizado no processo, 
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pode se tornar um método de baixo custo para o tratamento de efluentes que apresentam 

poluentes de diferentes origens. 

Este trabalho o objetivo foi avaliar a capacidade adsorvativa da fibra de 

celulose modificada com o composto de coordenação Cu(II)-AS no processo de remoção 

de corantes industriais de soluções contaminantes geradas por indústrias têxteis, 

avaliando a cinética de adsorção. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Primeiramente preparou-se o composto de coordenação Cu(II)-AS suportado 

sobre a fibra de celulose de acordo com metodologia descrita anteriormente.5 

Para estudo da interação entre a superfície de celulose modificada e os 

corantes têxteis, foram preparadas soluções contendo 0,06 g/L de negro de ericromo e 

0,04 g/L de azul de metileno.  Alíquotas de 1 mL de ambas soluções  foram colocadas em 

um bequer contendo 10 mL de água e o tecido de celulose modificado preparado 

anteriormente. A adsorção dos corantes na superfície modificada foi acompanhada pela 

técnica de espectroscopia no ultravioleta-visível através do espectrofotômetro Cary Varian 

na faixa de 700 até 200 mm por um período de 5 dias para o negro de oriocromo e 9 dias 

para o azul de metileno. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A interação da superfície do composto celulósico contendo o composto de 

coordenação Cu(II)-AS  e os corantes azul de metileno e negro de eriocromo podem ser 

observados nas figuras 1 e 2. Neste processo pode-se verificar uma diminuição das 

absorbâncias dos corantes em função do tempo e um escurecimento das fibras de 

celulose modificadas, conforme figuras 3 e 4. 
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Figura 01 – Espectro no ultravioleta-visível da adsorção do corante azul de metileno na superfície da fibra de celulose 

modificada. 
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Fonte: Os autores, 2017. 

 

Figura 02 – Espectro no ultravioleta-visível da adsorção do corante negro de eriocromo na superfície da fibra de 

celulose modificada. 
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Fonte: Os autores, 2017. 

 

Para a solução contendo o corante de azul de metileno o processo de interação 

com a fibra foi mais lento quando comparado ao negro de eriocromo, cuja interação com  

a fibra de celulose modificada mostrou-se mais eficiente, conforme figura 3. 
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Figura 03 – Soluções dos corantes negro de eriocromo e azul de metileno em contato com a fibra de celulose 

modificada com o composto de coordenação Cu(II)-AS. 

 

Fonte: Os autores, 2017. 

 

Figura 04 – Soluções dos corantes negro de eriocromo e azul de metileno em contato com a fibra de celulose 

modificada com o  composto de coordenação Cu(II)-AS. 

 

Fonte: Os autores, 2017. 

 

Foi possível constatar que a fibra de celulose modificada pelo composto de 

coordenação funcionou como um adsorvente para a fixação da cor do azul de metileno e 

o corante negro de eriocromo na superfície da fibra, conforme figura 5.  , são mostrados 

os tecidos a base de celulose antes e após a imersão na solução dos corante. 
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Figura 05 – Fibra de celulose modificada antes (a esquerda) e após a imersão nas soluções dos corantes negro de 

eriocromo (centro) e azul de metileno (a direita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores, 2017. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos foram satisfatórios pois os tecidos a base de celulose e 

impregnados com o composto de coordenação Cu(II)-AS apresentaram eficientes como 

superfícies de adsorção para soluções contendo os corantes azul de metileno e negro de 

eriocromo conforme pode ser pelos dados apresentados pela espectroscopia no 

ultravioleta-visível. 
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Resumo: A proposta deste artigo é desenvolver uma metodologia para solucionar um grande problema 
atual, a contaminação das águas por efluentes, causadas pela utilização de corantes orgânicos em 
processos nas indústrias químicas. Como proposta para solução deste problema, apresenta-se um 
composto de coordenação formado por Cu(II)-AS desenvolvido e testado laboratorialmente, que por sua vez 
age na degradação de determinados corantes, tornando a água novamente livre destes contaminantes, 
podendo assim ser reutilizada posteriormente. A metodologia utilizada foi resultado de testes em bancada, 
onde foram obtidos a melhor rota de síntese e aplicação do composto. Esta síntese do composto segue 
parâmetros de escala laboratoriais e foi acompanhada por um espectrofotômetro uv/vis onde pode ser 
obtido o melhor rendimento da reação. Os resultados da degradação foram positivos visto que foi possível 
obter uma água límpida e livre da coloração resultante da utilização do corante.  
 
Palavras-Chave: Degradação, Composto de coordenação, Corante. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A contaminação das águas por corantes orgânicos é um sério problema 

ambiental. Isto devido aos potenciais efeitos tóxicos, ao meio ambiente e a sociedade, 

mesmo quando estes corantes estão presentes em pequenas concentrações.1,2 

A poluição das águas pode ser definida como qualquer alteração nas 

propriedades biológicas, físicas, químicas ou quando a qualidade da água afeta os 

organismos vivos. As indústrias e a sociedade são os principais agentes para a poluição 

das águas superficiais, como rios, lagos e mares.1,2 

A presença de pequenas quantidades de corantes nos efluentes é visível e 

indesejável. Os corantes são amplamente aplicados na indústria têxtil, curtumes, 

produção de papel e indústrias de tecnologia de alimentos.1,2 A eliminação destes 

compostos, que caracterizam um dos principais poluentes das águas residuais têxteis e 

de outras indústrias, afeta a qualidade da água, incluindo os parâmetros tal como a 

temperatura, a turbidez, o pH, a alcalinidade, a acidez, a DBO, a DQO e a cor.1,2 Além 

disso, estas águas residuais podem causar sérios problemas aos ecossistemas, como a 

formação de subprodutos tóxicos através da oxidação, hidrólise, ou outras reações 

químicas.1,2 Portanto, o tratamento de águas residuais é desejável para superar estes 

problemas indicados.³ Visando uma solução para este problema, desenvolveu-se uma 
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metodologia para aplicação do composto de coordenação Cu(II)-AS como um catalisador 

para a reação de degradação de um corante bem comum, o negro de eriocriomo. 

 

2 METODOLOGIA 

 
 

O composto de coordenação foi obtido através da síntese publicada 

anteriormente.4 

Para testar a eficiência catalítica do composto Cu(II)-AS frente ao corante 

negro de eriocromo, utilizou-se duas metodologias: uma na presença (figura 5) e outra na 

ausência de peróxido de hidrogênio (figura 6). Para ambas as rotas, utilizou-se uma 

solução aquosa de negro de eriocromo na concentração de 1,3 x 10-4 mol/L. 

Para os ensaios, pesou-se uma massa de 11,3 mg do composto de 

coordenação para cada uma das duas rotas. A esta massa adicionou-se 10 mL da 

solução de corante preparada anteriormente, sendo que na rota com peróxido de 

hidrogênio adicionou-se 1 mL desta solução. O percentual de remoção do corante foi 

calculado de acordo com a literatura.5 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para acompanhamento da reação de degradação do corante, utilizou-se o 

espectrofotômetro Cary Varian na região do ultravioleta-visível. Nas figuras 1 e 2, estão as 

cinéticas das duas reações de degradações realizadas. 

A curva de absorção do corante negro de eriocromo apresenta o λ máximo de 

absorção em 526 nm.  

Pode-se perceber que em ambos os espectros, logo após à adição do 

composto de coordenação à solução contendo o corante, observa-se uma gradativa 

diminuição da absorbância para o ensaio sem a presença de peróxido de hidrogênio tal 

comportamento é observado nos dias subsequentes até não visualizar mais o pico de 

absorbância em 526 nm, sendo cor final da solução azul claro (Figura 5). 
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Para o meio reacional com peróxido de hidrogênio, observa-se que houve uma 

efetiva degradação sendo que o espectro demonstra que houve uma maior diminuição da 

absorbância, em que a solução final era incolor (figura 6). 

Em ambos meios reacionais obteve-se a geração de um sólido azul de fácil 

decantação. O percentual de degradação do corante da solução pela ação do catalisador 

sem a presença de peróxido de hidrogênio foi de 86%. Para o experimento contendo o 

peróxido de hidrogênio na reação de degradação, o percentual de degradação foi de 

99,2%. 

 

 

Figura 01 – Espectro no uv/vis da reação de degradação sem a presença de peróxido de hidrogênio 

 
Fonte: Os Autores, 2017. 

 
 

 
Figura 02 – Espectro no uv/vis da reação de degradação com a presença de peróxido de hidrogênio 

 
Fonte: Os Autores, 2017. 
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Figura 03 – Solução inicial do meio reacional na ausência de peróxido de hidrogênio 

 

Fonte: Os Autores, 2017. 

 

 

Figura 04 – Solução inicial do meio reacional na presença de peróxido de hidrogênio 

 

Fonte: Os Autores, 2017. 

 
 

Figura 05 – Solução final do meio reacional na ausência de peróxido de hidrogênio 

 
Fonte: Os Autores, 2017. 
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Figura 06 – Solução final do meio reacional na presença de peróxido de hidrogênio 

  

Fonte: Os Autores, 2017. 

 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através do método desenvolvido e realizado, pode-se comprovar a eficácia do 

complexo Cu(II)-AS como catalisador para a reação de degradação do corante negro de 

eriocromo, na presença ou ausência de peróxido de hidrogênio. Os percentuais de 

degradação foram elevados em ambas metodologias demonstrando a eficiência do 

composto de coordenação Cu(II)-AS como catalisador para degradação dos corantes 

objeto deste estudo. 
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LISTA FUNCIONAL DE ESPÉCIES PARA RESTAURAÇÃO DE ÁREAS
DEGRADADAS NO SUL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, BRASIL

Eloisa Leopoldo, Jaqueline Bonazza Rodrigues, Patrícia Figueiredo Corrêa,
Guilherme Alves Elias, Edilane Rocha-Nicoleite, Robson dos Santos

Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina (UNESC)
Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina (SATC)

Resumo: Com o aumento da importância da mineração de carvão no sul de Santa Catarina, especialmente
a partir da década de 60, a atividade passou a impulsionar a abertura de minas a céu aberto, gerando signi -
ficativo passivo ambiental. A formação de pilhas de estéreis de mineração, na região carbonífera, foi carac-
terizada pela inversão de camadas do solo, onde o solo de maior fertilidade e atividade microbiana ficou so-
terrado pelo material contendo estéril, dificultando o estabelecimento da vegetação espontânea. O surgi -
mento de vegetação em áreas mineradas pode revelar a potencialidade de determinadas espécies, que, por
colonizar esses ambientes, demonstram sua capacidade de sobrevivência e plasticidade ecológica. Desta
forma, o objetivo do presente estudo foi elaborar uma lista de espécies com potencial para o processo de
restauração ecológica no sul de Santa Catarina. Foram compilados os dados levantados em três estudos
realizados na região nos anos de 1992, 2003 e 2006. Nos estudos obteve-se o registro de 188 espécies
sendo 172 de angiospermas e 16 de samambaias e licófitas. Asteraceae foi a família mais representativa
com 46 espécies (27%), seguida de Poaceae com 26 espécies (15%). Algumas espécies se destacaram
quanto à sua funcionalidade para restauração ecológica, tais como: Casearia sylvestris Sw., Trema micran-
tha Pers., Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. e Euterpe edulis Mart. Dentre as espécies arbó -
reas, a síndrome de dispersão zoocórica foi de 60%, seguida de anemocórica (27%) e de autocórica (13%);
dentre as espécies arbustivas obteve-se 58% de anemocoria e 42% de zoocoria. Com este estudo demons -
trou-se que as áreas mineradas podem revelar a potencialidade de determinadas espécies, que, por com-
por esses ambientes onde os recursos são limitados, demonstraram sua capacidade de sobrevivência, po-
tencial regenerante e plasticidade ecológica.

Palavras-Chave: Recuperação ambiental. Regeneração natural. Restauração ecológica.

1 INTRODUÇÃO

A região carbonífera catarinense apresenta um dos maiores quadros de degra-

dação ambiental gerada pela mineração de carvão, o que resultou em um elevado passi -

vo ambiental (MPF-SC, 2006). A deposição de estéreis de mineração se deu pela forma-

ção de pilhas com a inversão de camadas do solo, em que a parte mais fértil, com acentu-

ada atividade microbiana, ficou soterrada pelo material estéril da mineração dificultando o

estabelecimento da vegetação espontânea (CITADINI-ZANETTE; BOFF, 1992; SANTOS

et al., 2008; ROCHA-NICOLEITE et al., 2013).

A vegetação espontânea em áreas mineradas revela a potencialidade de deter-

minadas espécies, que, por compor esses ambientes onde os recursos são limitados, de-

monstram sua capacidade de sobrevivência, potencial regenerante e plasticidade ecológi-

ca. (ROCHA-NICOLEITE et al.,  2013; RODRIGUES, 2013). Neste contexto, o objetivo

deste estudo foi elaborar uma lista funcional de espécies com potencial para o processo

de restauração ecológica na região carbonífera de Santa Catarina.
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2 METODOLOGIA

As áreas de estudos estão localizadas nos municípios de Siderópolis e Urus-

sanga, Sul de Santa Catarina, pertencentes à região carbonífera. Para a elaboração das

listas, foram compilados os dados de três estudos: Citadini-Zanette e Boff (1992); Santos

et al. (2008) e Klein et al. (2009), que contemplaram o levantamento da vegetação espon-

tânea em estéreis da mineração de carvão a céu aberto, no sul de Santa Catarina. Foram

registradas todas as espécies ocorrentes nas pilhas de estéreis de mineração com as se-

guintes informações ecológicas: forma biológica, classe sucessional, grupo funcional, sín-

drome de dispersão e adaptações ambientais.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram registradas 188 espécies, sendo 172 angiospermas e 16 samambaias e

licófitas. Dentre as famílias mais representativas destacou-se Asteraceae com 46 espéci-

es (27%), seguida de Poaceae com 26 espécies (15%).

Asteraceae foi representada principalmente por espécies pioneiras considera-

das importantes no processo de sucessão ecológica, uma vez que facilitam o estabeleci -

mento  e  permanência  das  espécies  de  estágios  avançados  da  regeneração  natural

(BRANCALION; GANDOLFI; RODRIGUES, 2015).  A presença de espécies de Poaceae

nas pilhas de estéreis de mineração está relacionada ao tipo e condições do ambiente

uma vez que a alta luminosidade do ambiente facilita o estabelecimento das espécies

(SANTOS-JUNIOR, 2014).

A riqueza de samambaias e licófitas foi representada por herbáceas-terrícolas

(56%),  seguida de epífitas (31%) e espécies arborescentes (13%). Nas Angiospermas

predominaram as espécies herbáceas-terrícolas (40%), seguida de árvores (23%), arbus-

tos (11%), trepadeiras (10%), sub-arbustos (10%) e epífitas (6%). Esta diversificação de

hábitos é extremamente importante, pois além de conferir efetividade e diversidade, repre-

senta a estrutura e a dinâmica sucessional (BELLOTTO et al., 2009).

De acordo com a classificação sucessional, as espécies de árvores correspon-

deram à 50% não-pioneiras e 50% pioneiras. Já com os arbustos, predominaram as es-

pécies pioneiras (95%), seguida das não-pioneiras (5%).

De acordo com a classificação das árvores e dos arbustos em grupos funcio-
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nais (preenchimento e diversidade) predominou, em ambos, o grupo de diversidade, com

73% e 63%, respectivamente. Estes resultados podem estar relacionados ao sombrea-

mento proporcionado por espécies arbóreas, como:  Alchornea triplinervia  (Spreng.) Mu-

ell.Arg., Casearia sylvestris Sw., Matayba elaeagnoides Radlk e  Myrsine coriacea (Sw)

R.Br. ex Roem & Schult. que apresentam rápido crescimento e cobertura de copa, que fa-

voreceram o crescimento das espécies que necessitam de sombreamento.

Espécies frutíferas que atraem a fauna, tanto os polinizadores como os disper-

sores de sementes, podem ser consideradas espécies-chave justamente pela funcionali-

dade atrativa. Como exemplos de espécies que atraem dispersores citam-se, as caporo-

rocas (M. coriacea e M. umbelífera Mart.) e a grandiúva (Trema micranta Blume). São es-

tas espécies que compõe o grupo funcional intitulado grupo de espécies atrativas de dis-

persores. Cabe ressaltar que é necessário selecionar espécies que ofertarão recursos em

diferentes épocas e durante todo o ano, de modo a garantir a oferta continua aos disper-

sores (BRANCALION; GANDOLFI; RODRIGUES, 2015).

As “bagueiras” são plantas que,  quando com frutos maduros, atraem grande

número de animais, como as figueiras, muitas mirtáceas (p.ex. Psidium cattleianum Sabi-

ne), a maioria das palmeiras (p.ex. Euterpe edulis Mart.), as quais atraem animais de por-

te  e capacidade de dispersão muito  variados  (REIS;  ZAMBONIN;  NAKAZONO, 1999,

REIS et al., 2003). De acordo com o autor, a utilização de bagueiras pode aumentar rapi-

damente o número de espécies dentro de uma área a ser recuperada, representando as-

sim uma grande estratégia para a recuperação da resiliência ambiental.

Uma lista funcional de espécies para restauração corresponde a uma relação

de plantas que possuem potencial para facilitar o processo de sucessão do ecossistema

(BRANCALION; GANDOLFI; RODRIGUES, 2015) e de acordo com os autores, ao se or-

ganizarem as espécies em grupos funcionais, simplifica-se a aplicação do conhecimento

ecológico para facilitar a prática da restauração.

Sobre as síndromes de dispersão para as árvores, o maior grupo foram as zoo-

córicas (60%), seguido das anemocóricas com (27%) e autocóricas (13%). Em contrapar-

tida, os arbustos apresentaram dispersão anemocórica (58%) como sendo o maior grupo,

seguido pela zoocoria (42%). Nas florestas tropicais, a forma mais frequente de dispersar

as sementes é através dos animais. Este processo é mais generalista, ou seja, uma es-

pécie que possui fruto zoocórico pode atrair animais de espécies e tamanhos bastante

distintos. Cerca de 60 a 90% das espécies vegetais da Floresta Atlântica são adaptadas a

esse tipo de transporte (MORELLATO; FILHO, 1992).

Para este estudo, cabe destacar o valor significativo das espécies arbóreas zo-
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ocóricas (60%), o qual demonstra a relação da interação animal-planta, fator preponde-

rante na dinâmica de sucessão e restauração ecológica. Como exemplo pode-se citar C.

silvestres, M. coriacea,  T. micrantha,  Annona cacans Warm. e Cabralea canjerana (Vell.)

Mart.

Espécies anemocóricas também são importantes para áreas em restauração,

pois são as primeiras a gerar populações em áreas degradadas (BELLOTTO et al.,  2009),

e para este estudo cita-se as espécies Tibouchina sellowiana Cogn., Tibouchina urvillea-

na Cogn. e Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby.

Tabela 1 - Relação das espécies vasculares amostrados em rejeito da mineração de carvão no sul de Santa Catarina,
classificadas de acordo com: grupo ecológico (GE), Pioneira (P) e Não-pioneira (NP); grupo funcional (GF), espécies de

preenchimento (P) e de diversidade (D); síndromes de dispersão (SD), Autocórica (Au), Zoocórica (Zo), Anemocórica
(An) e adaptações ambientais (AA), Esciófita (escio), Heliófita (helio), Higrófita (higro) e Mesófita (meso).

Nome científico Família GE GF
S
D

AA

Árvores

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke Lamiaceae NP D An helio

Alchornea triplinervia (Spreng.) Muell.Arg. Euphorbiaceae NP P Zo helio, escio

Annona cacans Warm. Annonaceae NP D Zo helio

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. Meliaceae NP D Zo helio

Casearia sylvestris Sw. Salicaceae NP P Zo helio, higro, meso

Clethra scabra Pers. Clethraceae P D An helio

Clusia criuva Cambess. Clusiaceae NP D Zo helio

Croton celtidifolius Baill. Euphorbiaceae P P Zo helio, higro

Erythroxylum deciduum A.St.Hil. Erythroxylaceae P D Zo helio

Euterpe edulis Mart. Arecaceae NP D Zo escio, higro, meso

Jacaranda puberula Cham. Bignoniaceae P D An helio, higro, meso

Lamanonia ternata Vell. Cunoniaceae P D An helio

Laplacea fruticosa (Schrad.) Kobuski Theaceae P D Zo helio

Matayba elaeagnoides Radlk. Sapindaceae P D Zo higro, meso

Matayba guianensis Aubl. Sapindaceae P D Zo helio, higro

Miconia cabucu Hoehne Melastomataceae P D Zo helio, escio

Miconia ligustroides (DC.) Naudin Melastomataceae NP D Zo helio, escio

Mimosa bimucronata (DC.) O.Kuntze Fabaceae P D Au helio, higro

Mimosa scabrella Benth. Fabaceae P P Au helio

Myrcia splendens (Sw.) DC. Myrtaceae NP D Zo helio

Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. Primulaceae NP P Zo helio, higro

Myrsine umbellata Mart. Primulaceae NP P Zo helio

Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. Lauraceae NP D Zo higro, meso, escio

Nectandra oppositifolia Nees et Martius ex Ness Lauraceae NP D Zo helio

Ocotea puberula Ness Lauraceae NP D Zo helio

Piptadenia gonoacantha (Mart.) Macbr. Fabaceae P D Au helio

Piptocarpha axilaris (Less.) Baker Asteraceae P P An helio, higro, meso

Psidium cattleianum Sabine Myrtaceae NP P Zo helio, higro

Psychotria vellosiana Benth. Rubiaceae NP D Zo helio, escio

Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby Fabaceae P P An helio

Symplocos tenuifolia Brand Symplocaceae P D Au helio
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Nome científico Família GE GF
S
D

AA

Tetrorchidium rubrivenium Poepp. Euphorbiaceae NP D Zo helio, escio

Tibouchina ramboi Brade Melastomataceae NP D An helio

Tibouchina sellowiana Cogn. Melastomataceae NP D An helio, escio

Tibouchina urvilleana Cogn. Melastomataceae P D An helio, escio

Trema micrantha Blume Cannabaceae P P Zo helio

Vernonanthura discolor (Spreng.) H.Rob Asteraceae P P An helio, higro

Vernonanthura puberula (Less.) H.Rob. Asteraceae P D An helio

Weinmannia paulliniifolia Pohl. ex Ser. Cunoniaceae P D Au helio

Xylopia brasiliensis Spreng. Annonaceae NP D Zo helio, escio

Arbusto

Austroeupatorium inulaefolium (Kunth) R.M.King & H.Rob Asteraceae P D An helio, meso

Baccharis dracunculifolia DC. Asteraceae P P An helio

Baccharis oblongifolia (Ruiz & Pav.) Pers. Asteraceae P P An helio

Baccharis punctulata DC. Asteraceae P An helio

Baccharis semiserrata G.M.Barroso Asteraceae P P An helio

Baccharis spicata (Lam.) Baill. Asteraceae P An helio

Baccharis uncinella DC. Asteraceae P D An helio

Lantana camara L. Verbenaceae P D Zo helio

Ludwigia longifolia (DC.) H.Hara Onagraceae P D An helio

Piper gaudichaudianum Kunth Piperaceae NP D Zo helio, higro

Rubus erythrocladus Mart. ex Hook.f. Rosaceae P D Zo helio, higro, meso

Rubus rosifolius Sm. Rosaceae P D Zo helio, meso

Solanum erianthum D.Don Solanaceae P P Zo helio

Solanum lacerdae Dusén Solanaceae P D Zo helio, meso

Solanum pseudocapsicum L. Solanaceae P D Zo helio, higro

Solanum variabile Mart. Solanaceae P D Zo helio, higro

Symphyopappus casarettoi B.L.Rob. Asteraceae P D An helio

Symphyopappus itatiayense (Hieron.) R.M.King & H.Rob Asteraceae P P An helio, higro, meso

Vernonanthura tweediana (Baker) H.Rob Asteraceae P D An helio, higro

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este estudo demonstrou-se que as áreas mineradas podem revelar a po-

tencialidade de determinadas espécies, que, por compor esses ambientes onde os recur-

sos são limitados, demonstraram sua capacidade de sobrevivência, potencial regenerante

e plasticidade ecológica. A partir do conhecimento dos atributos funcionais, é indicado, de

forma eficiente, as espécies que facilitam a reconstrução dos processos funcionais do di -

namismo dos ecossistemas. As listas funcionais tornam-se ferramentas importantes para

o planejamento das ações de restauração das áreas degradadas pela mineração da regi-

ão carbonífera.
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MARKETING SENSORIAL: UMA ESTRATÉGIA DE VENDA NO SEGMENTO DE MODA  
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Resumo: Com o atual ritmo de consumo as empresas do varejo da moda tem dificuldade de fixação no 
mercado. Dessa maneira o presente estudo busca apresentar alternativas como marketing sensorial para a 
fidelização de consumidores e o destaque neste segmento, a partir da aplicação de técnicas para despertar 
os sentidos nos pontos de venda. Enfatizando na eficiência do retorno da aplicação da atmosfera de loja, 
apresentando os resultados positivos através da utilização desse tipo de recurso. 

Palavras-Chave: Atmosfera de loja, Consumo, Experiências, Varejo, Sensorial. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com a velocidade e o acúmulo de informações os consumidores tornam-se cada 

vez mais exigentes quanto aos produtos e serviços a serem comprados ou consumidos. O 

produto ou serviço em si não é o suficiente para seduzir um comprador, ele busca muito 

além do benefício ou necessidade suprida, procura experiências, expectativas e 

sensações. 

 Sendo assim, o papel da empresa é buscar alternativas que seduzam seus 

clientes. E uma destas estratégias é a exploração do marketing sensorial. Essa 

ferramenta busca promover ao consumidor experiências e sensações inesquecíveis o 

qual manipula a partir dos sentidos como a audição, a visão, o tato, o olfato e o paladar. 

 Na moda tudo é de uma rapidez incrível e de mudança frequente, o desafio é 

cativar o consumidor e destacar a marca na visão do mesmo. Dessa maneira, a aplicação 

da atmosfera de loja no varejo da moda é uma técnica de distinção e identificação da 

empresa. 

 Este estudo procura a partir do visual merchandising e do marketing sensorial, 

buscar alternativas de como aplicar a atmosfera de loja nos pontos de vendas (PDV) do 

varejo da moda. Para tal estudo buscou-se responder; como trabalhar o marketing 

sensorial para torná-lo uma estratégia de venda para produtos de moda? 

  Para o desenvolvimento do presente estudo foram consultados livros e banco de 

dados de artigos científicos, se caracterizando como uma pesquisa teórica e bibliográfica 

no qual o objeto de estudo foi a utilização dos sentidos como estratégia de venda. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1  ATMOSFERA DE LOJAS APLICADAS AO VAREJO DE MODA  

A sociedade contemporânea estimula cada vez mais o consumo exagerado, este 

não se dá apenas pela materialização de desejos de compra com mercadorias, mas sim 

por valores simbólicos que vêm agregado ao produto comprado (CARVALHO, 2012). 

Para os consumidores modernos, os benefícios e as características positivas já não são o 

bastante para fidelização a uma marca ou produto. Os mesmos procuram novidades que 

despertam seus sentimentos e sentidos através de vivências e experiências (SILVA; 

TINCANI, 2013).  

Neste cenário de consumo, as lojas têm um papel muito importante, percebe-se 

isso no que diz Benites (2010, p 40): 

Lojas estimulam os sentidos a partir de ambiência sonora, difusão de odor e de 
cenografias espetaculares. Por toda parte, o marketing sensorial procura 
melhorar as qualidades sensíveis, táteis e visuais, sonoras e olfativas dos 
produtos e dos locais de venda. O sensitivo e o emocional tornaram-se objetos 
de pesquisa de marketing destinados, de um lado, a diferenciar as marcas num 
universo hiper concorrente, de outro, a promover uma “aventura sensitiva e 
emocional” ao hiper consumidor em busca de sensações variadas e de maior 
bem-estar sensível.  

As empresas procuram cada dia mais a diferenciação visual, produções 

fotográficas, trabalhos mais belos, no entanto, pode-se perceber uma falha quanto a 

abordagem dos outros sentidos, que podem ser explorados para valorização da marca 

(OLIVEIRA; BRAGA, 2013). Estes ambientes de compra promovem uma atmosfera de 

loja, para proporcionar uma experiência sensível, conforme o que descreve Cobra (2007, 

p 203):  

As lojas tornam possível uma experiência sensível por meio da manipulação das 
luzes, das cores, dos materiais, das sonoridades, das fragrâncias, das 
temperaturas, dos estímulos visuais e sensoriais e dos serviços internos, e, as 
vitrinas, por sua vez, fazem parte desse programa de ação das marcas.  

E todas essas alternativas e manipulações dentro do PDV são possibilidades 

geradas a partir da exploração do marketing sensorial. Com base no marketing sensorial 

as empresas podem despertar no consumidor um vínculo emocional, sendo essa 

alternativa uma estratégia de diferencial competitivo, já que a atmosfera de loja pode ser 

de acordo com o perfil da marca. As empresas para despertar aos seus clientes 
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sensações e experiências únicas, devem fazer essa manipulação por meio dos cinco 

sentidos como visão, tato, olfato, paladar e audição (BANDEIRA, 2013).  

Para este tipo de abordagem, a partir dos sentidos, e para que essa seja efetiva, é 

de grande importância a compreensão das etapas que levam o cliente a consumir tal 

produto. Tangenciando as necessidades do comprador, a exploração do olfato no 

ambiente de compra é importantíssima, visto que o mesmo é o principal canal entre 

memória e ação do indivíduo (VIDAL, WOLFF, 2014). 

 O olfato tem grande representatividade quanto às vendas, já que o mesmo 

promove o despertar de lembranças e sensações já vividas pelo sujeito, ou até mesmo, 

despertar o desejo novas experiências, Vidal e Wolff (2014, p 84) discorrem sobre essa 

capacidade sensorial: 

A capacidade sensorial olfativa pode caracterizar e desenvolver nos consumidores 
um envolvimento cognitivo e afetivo. Cognitivo, pois levará o consumidor a expor 
suas necessidades de obtenção de informações sobre determinado produto, 
processando as informações que conseguir no intuito de estabelecer um raciocínio 
sobre ele. Afetivo, devido à capacidade evocativa das emoções que é liberada 
através da disposição do consumidor em gastar energia emocional para 
experimentar novas sensações ou atrelar as novas sensações a velhas emoções 
e lembranças.  

A técnica de estimulação dos sentidos pode trazer uma lembrança de um momento 

especial do consumidor num instante. Por meio da percepção sensorial combinada com 

associações neurais, essas trazem lembranças carregadas de emoções (OLIVEIRA, 

BRAGA, 2013). Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio das Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), com base de estudos no ano de 2014, este tipo de técnica que inclui os cinco 

sentidos é altamente eficiente e de alta relevância no processo de conquista do 

consumidor (SAUSEN et al., 2016). 

As sensações são captadas por nossos sentidos a todo o momento nos ambientes 

que nos rodeiam. As vibrações e sensações passadas aos clientes podem ser 

direcionadas a comunicação da marca. Essa comunicação pode vir a ser explorada de 

diferentes maneiras para estabelecer um vínculo com o cliente ou interferir de maneira 

positiva no momento da compra (SAUSEN et al., 2016).   

No entanto, cativar este consumidor está cada vez mais complicado visto a 

quantidade de informação produzida todos os dias no mundo, e essas chegam com 

grande rapidez e influência aos compradores. Silva e Tincani (2013, p. 147) elucidam esta 

dificuldade: 
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Vivenciamos um período na sociedade de consumo onde o consumidor está, cada 
vez mais, em busca de novidades que estimulem seus sentidos e sentimentos por 
meio de experiências e vivências. Para este consumidor moderno, características 
positivas e benefícios já não são suficientes para fazer com que uma marca ou 
produto faça parte do seu dia-a-dia. 

Dessa maneira, a atmosfera de loja torna-se um meio influenciador, deve-se 

salientar que o mesmo que influencia de maneira positiva poderá vir a desconstruir o 

julgamento já criado (VIDAL, WOLFF, 2014). 

Assim, o marketing sensorial é uma técnica a ser explorada, já que a mesma se 

contempla de forma efetiva, todos os sentidos abordados, traz um retorno positivo para 

marca ou empresa, remetendo assim uma identidade visual, auditiva, olfativa e tátil. Já 

que somos guiados por ordenações interiores do nosso ser mais íntimo, por nossos 

desejos, expectativas e medos (OSTROWER, 2008). Essas interferências são recebidas 

de forma inconsciente que combinado com sentimentos, expectativas, medos e 

aspirações, refletem em ações positivas ou negativas que a atmosfera que proporciona. 

Dessa maneira, ao comprar um produto os consumidores estão levando muito além do 

produto propriamente dito, ele está carregando experiências, lembranças e expectativas. 

  

2.2 RELAÇÃO DA ATMOSFERA DE LOJA COM AS ESTRATÉGIAS DE 

VENDA DE PRODUTOS DE MODA  

 O segmento da moda é altamente concorrido, visto que a grande circulação de 

informações atrapalha na exclusividade dos produtos comercializados. Assim, a 

exploração de alternativas é de grande importância para diferenciação das marcas neste 

mercado. Para Bandeira (2013, p 12) o marketing sensorial é uma estratégia vantajosa:  

Trabalhar com o marketing sensorial pode ser uma estratégia que faz com que o 
cliente associe uma marca à uma sensação ou uma lembrança boa, bem estar e 
até mesmo desejo de consumir determinado produto ou serviço. Usar 
corretamente as estratégias de marketing sensorial no ambiente físico de uma 
empresa é considerado uma vantagem competitiva, pois são elementos únicos 
que diferenciam uma empresa da outra (principalmente se for do mesmo 
segmento).  

 Além do ambiente competitivo que a moda está inserida, tem o fator da incerteza e 

imprevisão. Grose (2013, p 140) elucida essa dificuldade porque  “O comportamento do 

consumidor pode ser imprevisível e é difícil supor quem irá comprar moda”. Dessa 

maneira o importante é associação entre a estesia e estética, promovendo então uma 

nova interação entre marca e produto. Aprofundando estudos quanto ao estímulo sensível 

na interpretação das vitrines (COBRA, 2007). 
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 Esses fatores auxiliam na dificuldade de consolidação de marcas de moda no 

mercado. A atmosfera de loja é uma estratégia para estimular a criação de vínculos entre 

consumidor e empresa, uma forma de diferenciação, não sendo apenas para geração de 

lucros (BANDEIRA, 2013). 

 Essas estratégias são trabalhadas no PDV, desde o primeiro contato do cliente 

com a marca, que é o contato visual com a vitrine. Segue por todo interior da loja, e o 

marketing sensorial busca levar uma experiência inesquecível com a marca. 

Segundo  Cobra (2007, p 202, 203)  “A experiência da marca se faz por meio do produto, 

mas também pelo número sem fim de sinais – cognitivos, visuais, sensíveis – que cercam 

o consumidor quando este se aproxima de uma vitrina e ainda mais quando adentra 

determinada loja.”  

 De acordo com Koumbis (2015, p 130), “As lojas trabalham muito para criar uma 

identidade de marca coesa, que cause uma reação nos consumidores e os faça voltar a 

cada nova estação.” Esse trabalho de sedução dos consumidores se inicia na vitrine de 

uma empresa, nesse primeiro contato pela visão, levando aceitação pelo emocional e 

então a efetivação da compra pelo impulso (CARVALHO, 2012). 

 E muito além da compra ser efetuada, a atmosfera de loja tem como objetivo trazer 

outro tipo de retorno, que é a fidelização desse cliente e assim, destacar-se no segmento 

que está inserida. De acordo com o referencial teórico consultado, as estratégias estão 

correlacionadas com as vendas das marcas de moda. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em linhas gerais, por meio do presente trabalho que tem como objetivo apresentar 

o marketing sensorial na contemporaneidade, aplicando a mesmo como estratégia de 

vendas de produtos do varejo de moda. Essa ferramenta é de grande importância para 

marcas do varejo de moda, visto que, se explorado e aplicado de maneira eficaz tem 

grande retorno mercadológico para as marcas dos segmentos. 

 Em razão da grande concorrência e excesso de informações disponíveis na 

atualidade, este tipo de estratégia é um grande diferencial se bem trabalhado, tornando-

se uma forma de identificação da marca ou produto. Uma vez que os benefícios e a 

satisfação de necessidades não são mais suficientes para os consumidores na hora da 
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compra de determinada mercadoria ou serviço. Os compradores buscam muito além, 

procuram sensações, experiências, aspirações e lembranças. 

 Assim, o marketing sensorial é uma forma de sedução para com os clientes, 

ativando áreas do inconsciente, resgatando sensações e lembranças, possibilitando o 

bem estar ao seu consumidor em relação ao seu PDV e aos seus produtos 

comercializados. Isso tudo através da manipulação dos sentidos, com odores, luzes, 

sensações e imagens, que serão aguçados a partir da atmosfera de loja, provocando 

sensações inesquecíveis aos compradores. Transformando esses fatores em retorno 

positivo para a marca, não apenas lucros, mas a fidelidade dos consumidores a sua 

empresa. 

 Como sugestão de estudos futuros poderá ser realizado um estudo de caso em 

lojas de varejo de moda e ser aplicado questionário ou entrevista com consumidores. A 

limitação do presente estudo se dá no sentido de ter sido um trabalho teórico, que tem a 

possibilidade de aplicação prática e então elaborar novas perspectivas teóricas. 
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Resumo: O GTC- Grupo de Tradição e Cultura Danças e Andanças tem por objetivo manter a tradição da 

região Sul e levar o nome do IFC Campus Santa Rosa do Sul por onde passam”. O Grupo surgiu em 

meados do ano de 1997, mas se consolidou a partir de 2003 sendo que, a cada ano, o grupo é renovado 

pelo ingresso de novos integrantes. Faz diversas apresentações durante o ano, em rodeio e semana 

farroupillha e IF cultural e demais eventos convidados, porem o evento mais esperado e o Encontro dos IFs 

da região sul onde tem danças , competições musicais e muitas provas campeiras. O grupo proporciona 

muito conhecimento e enriquecimento cultural. 

Palavras-Chave: Cultura , ritmo, tradicionalismo. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

As danças gaúchas são algumas das mais antigas Danças 

Populares brasileiras. Tiveram origem na Espanha em meados dos séculos XVII e XVIII. 

Estas são legítimas expressões da alma gauchesca. Em todas elas está 

presente o espírito de fidalguia e de respeito à mulher, que sempre caracterizou o 

campesino rio-grandense. Todas elas dão margem a que o gaúcho extravase sua 

impressionante teatralidade. 

A mais típica representação do Rio Grande do Sul é o “fandango” que, 

posteriormente, se entremeou ao sapateado, originado nas antigas danças de par solto da 

romântica Espanha. Estes bailados espanhóis constituíram o primeiro ciclo/geração 

coreográfica de formação das danças populares brasileiras. 

As danças tradicionalistas são acompanhadas de músicas típicas gaúchas. 

Nestas prepondera o som do acordeom, também conhecida como gaita, violão e alguns 

outros instrumentos de corda e percussão. 

 
 O projeto de extensão que se descreve neste resumo teve como objetivo geral 

constituir um grupo de danças para apresentações culturais e como objetivos específicos 

oportunizar aos envolvidos o ingresso na arte da música e da dança, estimular talentos, 

perceber a importância da música e da dança como cultura, conhecer as diversidades de 

ritmos e danças do folclore gaúcho, oportunizar o desenvolvimento da concentração, da 
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atenção, da criatividade e da cooperação, desenvolver a sociabilidade na participação de 

trabalho em grupo, bem como representar e divulgar o Instituto e o Campus em eventos 

culturais. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Os participantes selecionados constituíram um grupo que, através de oficinas, 

aulas de ritmo, ensaios e apresentações orientadas pelo instrutor foram instruídos e 

capacitados em danças gaúchas de salão (vanerão, bugio, vanera, rancheira, milonga, 

chamamé, polca, chote e valsa) e em danças folclóricas de apresentação. Nas oficinas foi 

trabalhado um embasamento teórico sobre a cultura regional e tradicionalista, dos 

símbolos regionais, da indumentária e das expressões. Nos ensaios de dança foi criado 

um ambiente que proporcionou aos participantes descontração e integração ao grupo, 

desenvolvendo a sensibilidade e a criatividade por meio do contato com a linguagem 

artístico-musical. 

 Os ensaios são realizados duas vezes por semana, iniciando as 17:30 e 

finalizando as 21:30 sendo todas as danças seguidas através do manual de danças 

gaúchas inscrito por Paixão Cortes. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os principais resultados percebidos foram o crescimento pessoal, o 

companheirismo, o convívio em grupo, a cooperação, além de assimilar novas culturas e 

saberes. Através da dança percebe-se o alívio da tensão emocional, o desenvolvimento 

do raciocínio, da imaginação, da percepção espacial, além de proporcionar autocontrole e 

autoconfiança. A aquisição de valores culturais através do estudo e compreensão de 

alguns períodos históricos regionais melhora a identidade pessoal dos envolvidos. 

 O grupo realiza ensaios semanalmente para aprender e aprimorar os 

passos, montar as coreografias e sincronia do grupo como mostra na figura 1. 

 

Figura 01 – Ensaio 
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                                                                        Fonte: Autor 

Com as danças aprimoradas foi realizado apresentações representando o 

Instituto Federal Catarinense – Campus Santa Rosa do Sul em eventos tradicionalistas da 

região como no XXX Rodeio Criolo Interestadual de Torres-RS como mostra na figura 2 e 

3, e no 5° Sarau de prenda jovem 2017 de Sombrio. 

 

Figura 02 e 03- Apresentação no XXX Rodeio Criolo Interestadual de Torres-

RS. 
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                                                                                                               Fonte: Autor 

 

                                                                                                                            Fonte: Autor 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através do grupo artístico-cultural foi proporcionada aos envolvidos uma maior 

integração, desenvolvimento da sociabilidade, da concentração, da atenção, da 

criatividade e da cooperação e também a divulgação do Instituto através da participação 

em eventos, podemos considerar este projeto muito produtivo pois pode ter a integração 
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dos alunos em um novo universo cultural com resgate da tradição, através de danças 

típicas gaúchas e um grande enriquecimento cultural. 
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Resumo: Este trabalho tem por finalidade apresentar o desenvolvimento do estágio curricular e descrever
algumas das atividades desempenhadas pela estagiária de Psicologia referente à disciplina de Psicologia e
Políticas Públicas, realizado na Unidade Básica de Saúde (UBS) Mina do Mato. Está caracterizado como
um relato de experiência a partir de projetos desenvolvidos com palestras para usuários e colaboradores da
UBS e também com alunos de uma Escola do Bairro. Percebeu-se que na UBS, o psicólogo pode trabalhar
com diversas ações, na prevenção de doenças, através de palestras informativas, rodas de conversa ou
ações específicas para usuários da unidade e colaboradores. Um dos objetivos da acadêmica no presente
estágio foi não somente expor às habilidades técnicas e assistências da Psicologia, mas também ver o
usuário de forma integral, poder auxiliá-lo no que for necessário tal como levar o conhecimento de temas
importantes. Atuando na saúde pública, a estagiária compreendeu o quão importante esse aprendizado foi
para sua formação acadêmica e ainda, o quão relevante é a Psicologia nesse contexto.  Para além da
formação do Psicólogo, essa experiência é de grande valia, no sentido de que este contato com as pessoas
e grupos comunitários torna possível construções pessoais do sujeito. Nas atividades desenvolvidas na
Escola, observou-se que os alunos demonstraram ter muitas dúvidas ao respeito do tema sexualidade,
assim não se pode deixar de constatar que é de grande importância trabalhar esse tema nas escolas.

Palavras-Chave: Estágio, Políticas Públicas, Unidade Básica de Saúde (UBS), Psicologia

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho foi organizado com a finalidade de apresentar o desenvolvimento

do estágio curricular desempenhado pela estagiária de Psicologia referente à disciplina de

Psicologia  e  Políticas  Públicas,  realizado  na  UBS  Mina  do  Mato.  O  referido  estágio

proporcionou o enriquecimento da acadêmica como profissional, dando a oportunidade de

ir a campo, conhecer a realidade das Políticas Públicas, e atuar como psicóloga nessa

área.  Proporcionou também à estagiária,  aprendizado para o próprio  desenvolvimento

pessoal, pois, lidar com essas novas situações, permite acreditar mais nas capacidades e

vencer o natural medo do desconhecido. A escolha do campo de estágio se deve ao fato

de  ser  uma  oportunidade  única,  de  pôr  em  prática  todo  o  conhecimento  obtido  na

faculdade e esclarecer as dúvidas a respeito da práxis psicológica nas Políticas Públicas.

Um dos objetivos da acadêmica no presente estágio foi não somente expor às habilidades

técnicas e assistenciais da Psicologia, mas também ver o usuário de forma integral, poder

auxiliá-lo no que for necessário. Levar o conhecimento através de palestras na UBS, com

temas importantes  tal  como;  Prevenção  ao  suicídio;  Prevenção  ao  câncer  de  mama;

Prevenção ao câncer de próstata. Para um segundo momento do estágio, percebeu-se a

necessidade de ser desenvolvido um programa de prevenções nas escolas em nome da
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UBS. Na escola os temas trabalhados foram de acordo com o Programa Saúde na Escola

(PSE). O referido programa é um projeto proposto pelo Ministério da Saúde em parceria

com o Ministério da Educação com a finalidade de contribuir para a formação integral dos

estudantes  da  rede  pública  de  Educação  Básica  por  meio  de  ações  de  prevenção,

promoção e atenção à saúde.

3 DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

3.1 Psicologia e Políticas Públicas 

A participação de psicólogos na saúde pública inicia-se no final da década de

70,  no  interior  das  transformações  que  aconteceram  nas  políticas  públicas  naquele

momento,  o  Brasil  e  outros  países com o compromisso de aumentar  a  cobertura  da

atenção básica à população (DIMENSTEIN, 1998).

Ainda  segundo  Dimenstein  (1998),  em  1978  ocorreu  a  1ª  Conferência

Internacional  sobre  Atenção  Primária  em  Saúde,  com  o  objetivo  de  implantar  um

programa nacional de serviços básicos de saúde funcionando como porta de entrada de

um sistema unificado e hierarquizado de saúde.  Essas propostas,  aos poucos,  foram

sendo  colocadas  em prática  e  são  empossadas  na  constituição  de  1988  através  da

implantação do SUS. Desse modo ressalta o fortalecimento de ações preventivas e do

trabalho  em  equipes  multidisciplinares,  sendo  assim  surgem  oportunidades  para  a

Psicologia  e  outras  profissões  da  saúde  se  inserirem  no  campo  da  saúde  pública,

buscando construir um modelo que se desloque de um foco curativo centrado na figura do

médico. 

Segundo Araújo et al (2013) a psicologia enquanto ciência vem se inserindo

nas  políticas  públicas  com  importantes  contribuições,  vindo  a  passar  por  um  amplo

processo de amadurecimento como profissão, principalmente nas áreas da assistência

social e saúde. Portanto é explicita a sua relevância para quaisquer atividades, quer seja

para o bem estar individual ou da comunidade. Nesse contexto o que se observa é que

novas áreas de atuação vão surgindo, nas quais o próprio profissional luta pela conquista

de  tal  espaço.  As  políticas  públicas  explicam,  no  seu  método  de  preparação  e

implantação e em seus resultados,  formas de atividade do poder  político,  incluindo a
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distribuição e redistribuição de poder, a repartição de custos o papel do conflito social nos

artifícios de decisão e benefícios sociais.

3.2 Programa de Prevenção e Saúde nas Escolas (PSE)

Programa Saúde na Escola (PSE) é um projeto proposto pelo Ministério da

Saúde em parceria com o Ministério da Educação que tem a finalidade de contribuir para

a formação integral  dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de

ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. O PSE tem como objetivos: 

Promover a saúde e a cultura da paz, reforçando a prevenção de agravos à saúde,
bem como fortalecer a relação entre as redes públicas de saúde e de educação;
articular  as ações do Sistema Único de Saúde -  SUS às ações das redes de
educação básica pública, de forma a ampliar o alcance e o impacto de suas ações
relativas  aos estudantes e  suas famílias,  otimizando a utilização dos espaços,
equipamentos e recursos disponíveis; contribuir para a constituição de condições
para a formação integral de educandos; contribuir para a construção de sistema de
atenção  social,  com foco  na  promoção  da  cidadania  e  nos  direitos  humanos;
fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades, no campo da saúde, que possam
comprometer  o pleno desenvolvimento escolar;  promover a  comunicação entre
escolas  e  unidades  de  saúde,  assegurando  a  troca  de  informações  sobre  as
condições de saúde dos estudantes; e fortalecer a participação comunitária nas
políticas  de  educação básica  e  saúde,  nos  três  esferas  de  governo  (BRASIL,
2007).

A prevenção ao uso de álcool e outras drogas têm por objetivo prevenir os

problemas associados ao uso dessas substâncias que causam dependência, diminuir a

incidência e gravidade evitando seu uso indevido, buscando reduzir tanto quanto possível

seu índice (DÉA, 2004).

É  no  ambiente  escolar  que  os  alunos  podem  construir  suas  identidades

individuais e de grupo, onde eles podem praticar o direito e o respeito, favorecendo que

estudantes e educadores respeitem os valores e as diferenças, diminuindo preconceitos e

discriminação de grupos sociais,  com base em sua origem étnico-racial,  suas crenças

religiosas, suas práticas culturais, seu modo de viver a sexualidade (CASTRO, 2005). 

A escola é o ambiente onde a maior parte dos adolescentes passa seu tempo,

existindo uma interação com o mundo ao redor e com as pessoas que o cercam. É um

ambiente de socialização, onde pode aflorar no adolescente sua sexualidade devido ao

desenvolvimento corporal gerado pelos hormônios. A escola também, depois do ambiente

familiar,  complementa  a  educação dada pela  família,  devendo nela  serem abordados

temas mais complexos,  que podem não ter sido discutidos em casa. Sendo assim, a
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escola tem grande responsabilidade na formação afetiva e emocional de seus alunos. O

estudo  da  sexualidade  envolve  o  desenvolvimento  global,  intelectual,  físico,  afetivo-

emocional e sexual do sujeito (MADUREIRA 2017).

A cultura Brasileira é uma cultura herdada de muitos povos, cada região é

diferente, sedo assim não é possível e nem pode haver uma unificação cultural. Mesmo

que os meios de comunicação atinjam todas as pessoas, trazendo imagens de países

distantes,  todo  esse  conteúdo  vai  produzir  um  efeito  nas  formações  psíquicas  das

crianças  e  adolescentes.  E  é  na  escola  que  encontram  espaço  para  discutir,  essas

questões. Sendo assim a escola tem que estar aberta, mobilizar-se, evoluir mesmo com

fragilidade, buscar descobertas, investir para dar conta dessa demanda (COSTA, 2011).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do estágio obrigatório para conclusão do curso de Psicologia, atuando

junto e observando o papel do psicólogo na UBS, concorda-se com Araújo et al (2013)

quando percebe-se que realmente é de grande importância as contribuições do psicólogo

no campo das políticas públicas.  O psicólogo pode trabalhar  com diversas ações,  na

prevenção de doenças, através de palestras informativas, roda de conversas ou ações

especificas para usuários da unidade e colaboradores.

Nesse período de estágio na UBS Mina do Mato, a estagiária pode observar e

constatar, que existem muito mais investimentos em campanhas de prevenção a saúde

da mulher, do que, do homem. Percebeu-se que na ação Outubro Rosa, em que o foco da

campanha é a prevenção ao câncer de mama, na UBS do local de estágio, o público

dispôs  de  atividades  como:  cortes  de  cabelo  e  maquiagem  gratuitos,  coleta  de

preventivos, distribuição de mamografias, músicas ao vivo e rodas de conversas visando

à prevenção ao câncer. Já na ação Novembro Azul, em que o foco da campanha é a

prevenção a saúde do homem, não foi observado o mesmo investimento. Talvez também

por conta dessa diferença de mobilização, a presença de homens nessa ação foi muito

menor do que a presença das mulheres na ação Outubro Rosa.

No  período  do  estágio  com  atividades  na  escola,  algumas  dificuldades

ocorreram  na  comunicação  entre  os  profissionais  da  coordenação  da  escola  e  a

estagiária, como por exemplo, o cronograma entregue a coordenação não foi repassado

aos outros profissionais responsáveis. Na maioria das vezes em que a estagiária foi à

ISSN 2526-4044      p. 859



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

escola aplicar as atividades, os professores responsáveis por liberar as aulas não haviam

sido avisados com antecedência.

Foram de grande relevância os Cadernos do Programa de Saúde e Prevenção

nas Escolas para a realização das atividades aplicadas pela estagiária  na escola,  os

temas vão de encontro às necessidades de ações de prevenção, promoção e atenção à

saúde.  Na  atividade  cujo  tema  foi  sexualidade,  aplicada  com  os  alunos  na  escola,

observou-se que as principais dúvidas dos alunos são referentes a doenças sexualmente

transmissíveis e métodos contraceptivos. Os alunos demonstraram ter muitas dúvidas a

respeito do tema sexualidade, percebeu-se que é de grande importância trabalhar esse

tema nas escolas. Quando foi aplicada a atividade referente ao tema diversidades em

uma  turma  do  Ensino  Médio,  algumas  alunas  não  quiseram  participar  da  atividade,

ficaram constrangidas pela proposição de uma ação com interação, talvez por se tratar de

uma atividade sobre diversidades sociais e sexuais. Nessa turma a estagiária percebeu

que existe uma peculiar dificuldade de interação entre os alunos. Assim sendo, se deixa

como sugestão para os próximos estagiários trabalhar  mais o tema, percebeu-se que

existe uma maior necessidade com relação a este em especial.

De acordo com Castro (2005) é no ambiente escolar que os alunos podem

construir suas identidades individuais e de grupo, respeitando os valores e as diferenças,

diminuindo preconceitos e discriminação de grupos sociais,  com base em sua origem

étnico-racial,  suas  crenças  religiosas,  suas  práticas  culturais,  seu  modo  de  viver  a

sexualidade. 

O estágio foi um momento de aprendizagem que oportunizou a estagiária estar

de frente com a realidade, e assim enxergar e reconhecer em que há necessidade de

aprimoramento em sua formação acadêmica. Atuando nesse contexto da saúde pública, a

estagiária  compreende  o  quão  importante  esse  aprendizado  foi  para  sua  formação,

experiências  profissionais  e  pessoais.  E  também  para  além  da  sua  formação,  essa

experiência  foi  para  ela  de  grande  valia.  Possibilitando  uma  primeira  experiência

profissional e também a oportunidade de vivenciar o dia-a-dia de uma instituição de saúde

municipal e de uma escola estadual, nos seus diversos âmbitos. Possibilitou também a

estagiária trabalhar com pessoas e profissionais de outras áreas, além de adquirir um

maior preparo para o futuro mercado de trabalho.
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INTRODUÇÃO 
O cultivo de maracujazeiro-azedo (Passiflora edulis) 
encontra-se em expansão no Sul de Santa Catarina. A sua 
propagação ocorre basicamente por sementes, no entanto 
fatores como fotoperíodo e temperatura, podem diminuir os 
níveis de giberelinas ativas nas sementes, as giberelinas 
podem ser requeridas em algumas etapas da germinação 
de sementes como a ativação do crescimento do embrião 
e quebra da dormência (TAIZ & ZEIGER, 2004). O produto 
comercial utilizado Stimulate® tem em sua constituição 
0,005% de ácido giberélico (giberelina). Visando ver a 
eficiência de aplicação de giberelinas em sementes de 
frutos que se desenvolveram em condições de menor 
produção natural deste fitohormônio este trabalho tem 
como objetivo analisar o efeito dessa aplicação na 
germinação do maracujazeiro. 
 

METODOLOGIA 
Para realização, as sementes foram coletadas de um 
pomar comercial na cidade de Sombrio-SC no mês de 
junho de 2016, experimento foi instalado no Laboratório de 
Solos do Instituto Federal Catarinense – Campus Santa 
Rosa do Sul, localizado no Município de Santa Rosa do 
Sul/SC. Após a extração manual das sementes, foi feita a 
remoção da mucilagem por fricção, sobre uma peneira de 
malha fina, em água corrente e colocadas para secar à 
sombra por três dias sobre papel absorvente, em 
temperatura ambiente. O delineamento experimental 
utilizado foi inteiramente cazualisado, sendo quatro doses 
de fitorregulador às sementes (0,0; 10,0; 20,0; e 40,0 mL 
de Stimulate® L-1), com quatro repetições de 100 sementes 
cada. No experimento, a semeadura foi realizada sobre 
uma folha de papel germitest, umedecidas com água 
destilada na proporção de duas vezes e meia a massa do 
papel, formando rolo de papel e alocadas na câmera BOD 
com temperatura de 25ºC, no escuro (BRASIL, 2009). Os 
parâmetros analisados constaram de avaliações das 
sementes quanto à porcentagem de germinação que foi 
obtida por meio da contagem do número de plântulas 
emergidas durante 28 dias, sendo consideradas 
germinadas as sementes que apresentarem protrusão das 
raízes. Os dados foram submetidos à análise de variância 
e regressão polinomial utilizando os programas estatísticos 
ASSISTAT (SILVA, 2002). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Verifica-se na Figura 1 que a concentração de 10 mL de 
Stimulate®L-1 promoveu uma maior percentagem de 
germinação (23,5%) quando comparada a testemunha, 
que ficou com uma percentagem menor de germinação 

(18%). Estes resultados, porém, não refletem a tendência 
do gráfico, pois com o aumento das concentrações há um 
decréscimo na percentagem de germinação (17,0% na 
concentração de 20 mL de Stimulate®L-1) e um aumento na 
dose de 40 mL de Stimulate® L -1(25,25%). 
 
Figura 01 – Percentagem média de germinação de 
sementes de maracujazeiros amarelos, em função de 
dose de Stimulate® aplicados no tratamento de sementes 
IFC Santa Rosa do Sul, 2016. 

CONCLUSÃO 
As sementes de maracujazeiro responderam 
significativamente as doses de Stimulate® a melhor 
porcentagem de germinação (25,25%) ocorreu pela dose 
de 40 mL de Stimulate®, seguido pela dose de 10 mL de 
Stimulate® (23,5%) que representou aumento na 
percentagem de germinação de mais de 5% em relação a 
testemunha. 
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COLETA DE ENXAMES FUGITIVOS DE Apis mellifera HÍBRIDAS – FASE VI  
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Palavras-Chave: Apicultura, Coleta de enxames, Preservação. 
 

INTRODUÇÃO 
As primeiras abelhas Apis mellifera introduzidas no Brasil 
eram de origem Europeia, 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 melífera, evitando acidentes com os mesmos, como 
ferroadas em criações, e preservar esses insetos de 
interesse econômico e ambiental, evitando assim que os 
enxames sejam mortos, preservando o inseto e a 
capacidade de polinização entomológica na região. 

 

METODOLOGIA 
As capturas dos enxames de abelhas Apis mellifera foram 
realizadas de acordo com a solicitação dos moradores 
dos Municípios da AMESC (Especificamente, Santa Rosa 
do Sul, Araranguá, Sombrio). Posteriormente, a equipe se 
deslocava até o local de captura e determinava-se a 
melhor estratégia para sua retirada, utilizando ferramentas 
necessárias a situação, como serrote, pé de cabra, 
escada, equipamentos apícolas, entre outros. As abelhas 
eram transferidas para caixas núcleos e os favos, 
existentes no ninho eram coletados e fixados nos 
caixilhos com auxílio de atilhos de borracha e por último, 
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, após adaptadas, e em 
função do crescimento da colmeia, eram transferidas da 
caixa núcleo para uma colmeia do tipo langstroth.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Durante o primeiro semestre de 2017 foram capturados 
sete enxames de abelhas nas cidades da AMESC  
(Especificamente, Santa Rosa do Sul, Araranguá, 
Sombrio). Os enxames se apresentavam com frequência 
localizados em caixarias de casa, galpões e estufas de 
fumo, galhos de arvores. A maioria dos enxames se 
adaptou a caixa langstroth e ao ambiente, se mantendo 
vivo nas dependências do apiário do IFC Campus Santa 
Rosa do Sul.  

   

/   
   

Figura 01 – Organizando os favos no caixilho. 

 
Fonte: Do autor. 

 
Figura 02 – Enxame sendo retirado caixaria de casa. 

 
Fonte: Do autor. 

CONCLUSÃO 
O trabalho beneficiou vários moradores da região da 
AMESC, além de contribuir para a diminuição de 
acidentes com Apis melífera, preservar estes 
importantes polinizadores, reduzindo a mortalidade 
de enxames. 
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Palavras-Chave: Válvula solenóide, Fragaria vesca. 
 

INTRODUÇÃO 
A irrigação é uma prática que está em crescente adoção 
pelos agricultores familiares do Sul Catarinense. Culturas 
como morango estão em expansão e exigem dispositivos 
de irrigação eficientes e de baixo custo. Além disso, a 
irrigação controlada com sensores proporciona o aumento 
da produtividade e a melhoria na qualidade e constância 
dos produtos, minimizando a utilização de mão de obra, 
um fator escasso para agricultura familiar. O trabalho teve 
como objetivo avaliar os efeitos de diferentes 
profundidades de cápsula porosa no crescimento e 
desenvolvimento de morangos da cultivar Fragaria vesca.  

 

METODOLOGIA 
O estudo foi conduzido em estufa agrícola do IFC 
Campus Santa Rosa do Sul de 04/2016 a 12/2016. O 
experimento constou de um sistema de irrigação 
automatizado com acionador de baixo custo constituído 
por capsulas porosas, variando a profundidade de 
instalação de 3 – 4 – 5 – 6 – 8 cm abaixo da superfície do 
substrato, instaladas na horizontal em vaso de 11 dm3. O 
substrato utilizado foi formulado com cinza de casca de 
arroz, composto orgânico, fibra vegetal e solo argiloso de 
origem do basalto bem vegetado, na proporção de 30%, 
25%, 25% e 20%, respectivamente. Posteriormente 
fertilizado com calcário dolomítico, gesso agrícola, fósforo, 
potássio e micronutrientes (na forma solúvel; ConMicros). 
Foram plantadas duas mudas de morango por vaso. O 
delineamento experimental foi o de blocos casualizados 
com cinco repetições (vasos). O sistema de irrigação 
estava composto por uma cápsula porosa (sensor), 
mangueira de gotejamento e um prossostato (instalado 30 
cm abaixo da capsula porosa) e uma válvula solenoide, 
tendo como base em Medici et al. (2010) e Carvalho et al. 
(2015). O período de avaliação foi de quatro semanas 
com aplicação de solução nutritiva semanalmente. A 
avaliação de eficiência das profundidades de instalação 
da cápsula cerâmica porosa foi realizada mediante a 
medição do comprimento das raízes, viabilidade, massa 
de fruto durante as quatro semanas de avaliação. Os 
dados foram submetidos a uma análise da variância e 
médias comparadas pelo teste Tukey (p < 0,05). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados obtidos sobre as variáveis tamanho de raiz, 
viabilidade, peso de fruto e produção não apresentaram 
diferenças estatísticas entre as cinco profundidades de 
cápsulas. Como pode ser visualizado nos dados obtidos 
estatisticamente na tabela abaixo. Para a variável massa 
in natura do fruto ocorreu um alto coeficiente de variação 
que pode ser explicado pela constatação de 
desuniformidade no sistema de gotejamento e pela 
entrada de ar no sistema, problemas de vedação foram 
sanados no final do período de avaliação. 

 
Tabela 01 – Comprimento das raízes, viabilidade e massa 
de frutos em função da profundidade da cápsula. 

Profundidade 
da cápsula 

(cm) 

Tamanho 
de raiz (cm) 

Viabilidade 
(%) 

Massa do 
fruto (g) 

3cm 23,75a 100,00a 9,50a 

4cm 28,17a 93,75a 15,12a 

5cm 27,80a 74,42a 17,10a 

6cm 24,75a 100,00a 5,50a 

8cm 20,80a 87,50a 8,52a 

DMS 9,39 33,95 10,66 

CV 17,16 17,6 50,34 

Médias seguidas de mesma letra são estatisticamente 
iguais pelo teste de Tukey (p < 0,05). 

 

CONCLUSÃO 
As variáveis, tamanho de raiz, viabilidade, peso de fruto 
não apresentaram diferenças estatísticas entre as cinco 
diferentes profundidades de cápsulas. Recomenda-se 
reconduzir o experimento com o sistema hermeticamente 
vedado. 
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FLORESTAIS, FRUTÍFERAS NATIVAS E EXÓTICAS PARA COMUNIDADES RURAIS 

DO LITORAL SUL DE SANTA CATARINA 

Francini Trindade da Silva1, Moisés Moro Duarte2, João Paulo Pinto Borges3, Airton 
Luiz Bortoluzzi4, Ivar Antonio Sartori5 

1-5 IFC/AGRONOMIA/CAMPUS SANTA ROSA DO SUL/E-MAIL: francini_trindade08@hotmail.com; 
joao.borges@santarosa.ifc.edu.br, airton.bortoluzzi@santarosa.ifc.edu.br, ivar.sartori@santarosa.ifc.edu.br 

PALAVRAS-CHAVE: Frutíferas silvestris, Botânica econômica, Flora nativa, Alimentação alternativa. 
 

INTRODUÇÃO 
O Brasil é um dos principais centros de diversidade 
genética do mundo. Dentre a grande biodiversidade se 
destacam as fruteiras nativas, onde muitas delas podem 
ser exploradas economicamente. Além da possibilidade 
de exploração para consumo in natura, podem ser 
exploradas pela agroindústria para sucos e para 
fabricação de sorvetes, geléias, doces, licores e outros 
produtos. Mais recentemente, muitas destas espécies 
também vêm despertando a atenção da indústria 
farmacêutica, pois suas frutas são ricas em vitaminas e 
em substâncias antioxidantes, dentre outras, como óleos 
essenciais que podem ser extraídos das folhas e de 
outras partes da planta (FRANZON & RASEIRA, 2012). 
Mais recentemente com a implementação do novo Código 
Florestal tem despertado interesse na preservação de 
margens de rios e nascentes. O presente trabalho tem por 
objetivos o resgate de espécies de frutíferas nativas e 
exóticas de comunidades rurais do Litoral Sul de Santa 
Catarina para preservação ambiental e alimentar. 

METODOLOGIA 
O experimento foi conduzido em casa de vegetação das 
plantas medicinais do IFC Campus Santa Rosa do Sul, 
localizado na comunidade de Vila Nova, no município de 
Santa Rosa do Sul/SC, em casa de vegetação com 
irrigação manual. Foram coletadas sementes e partes de 
plantas das comunidades locais e propagadas em casa 
de vegetação do setor de plantas medicinais do IFC - 
Campus Santa Rosa do Sul. O substrato utilizado foi 
composto de 1/3 de argila, 1/3 de casca de arroz 
carbonizada e 1/3 de areia grossa. O manejo da correção 
do substrato e da adubação do mesmo foi realizado com 
o uso de calcário dolomítico e adubos minerais contendo 
os elementos N, P e K. Foram utilizados recipientes de 
diversos tamanhos com preenchidos integralmente com o 
referido substrato. A irrigação na casa de vegetação foi 
realizada manualmente todos os dias. Assim como a 
adubação, os demais tratos culturais, como o controle 
manual de plantas espontâneas, foram realizados 
uniformemente em todos os tratamentos.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Figura 01 – Mudas de frutíferas nativas 

 
Fonte: do autor. 

Tabela 1 - Principais famílias, nome científico e popular, 
mudas produzidas, local para plantio, espaçamento e 
altura da planta almejada. SRS/SC.(2016). 

 

CONCLUSÃO 
Até o presente momento foram coletados materiais 
espontâneos de 15 famílias e 20 espécies. Partes das 
mudas foram introduzidas na coleção de frutíferas nativas 
e exóticas do IFC Campus Santa Rosa do Sul. Demais 
mudas doadas para comunidade local como forma de 
divulgação da importância das frutíferas para a 
comunidade e região. 
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Família Nome Científico Nome Popular 
N° de 

Mudas 
Local para Plantio Espaça/to 

Altura da 
Planta 

Anacardiaceae Spondias purpurea Seriguela 50 solo fraco, baixa pluviosidade 7 x 7 m 3 - 8 m 

Annonacea Annona cacans Araticum Cagão 45 qualquer tipo de solo 6 x 6 m 5 - 15 m 

Annonacea Annona glabra Araticum do brejo 35 qualquer tipo de solo 6 x 6 m 4 - 12 m 

Annonacea Annona squamosa Fruta do Conde 28 
solo rico em matéria orgânica, 
drenado e arejado 

4 x 4 m 3 - 5 m 

Aquifoliaceae Ilex paraguariensis Erva Mate 20 
solo profundo, bem drenado e 
rico em matéria orgânica 

3 x3 m 8 - 10 m 

Araucariaceae 
Araucaria 
angustifolia 

Pinheiro Brasileiro 98 
solo fértil e boa disponibilidade 
de água  

3 x 2 m 10 - 35 m 

Arecaceae Euterpe edulis Palmeira Jussara 460 
solo fértil, enriquecido com 
matéria orgânica e irrigado 
regularmente 

2 x 2 m 4 - 12 m 

Clusiaceae Garcinia gardneriana Bacupari 56 qualquer tipo de solo 5 x 5 m 6 - 20 m 

Crassulaceae 
Kalanchoe 
daigremontiana 

Mãe de Milhares 17 solo seco, leve e poroso 0,5 x 1 m 
0,15 - 1,5 

m  

Fabaceae Inga edulis Ingá Cipó 84 solos úmidos 5 x 5 m 5 - 25 m 

Fabaceae 
 Inga laurina (SW.) 
Willd 

Ingá Branco 36 solos úmidos 5 x 5 m 10 - 20 m 

Lauraceae Persea americana Abacateiro 56 
solo rico em matéria orgânica, 
adubado, permeável e profundo 

8 x 9 m 10- 20 m 

Malvaceae Pachira glabra Castanha do Maranhão 80 qualquer tipo de solo 6 x 6 m 4 - 6 m 

Moraceae Ficus guaranitica Figueira Branca  32 solos úmidos 3 x 3 m 10 - 20 m 

Moringaceae Moringa oleífera Acácia Branca 15 
 solo arenoso, fértil, profundo, 
drenável, neutro a levemente 
ácido 

4 x 6 m 8 - 20 m 

Myrtaceae Acca sellowiana Feijoa 90 
solo profundo, úmido, neutro, 
com constituição arenosa ou 
argilosa 

5 x 5 m 2 - 5 m 

Myrtaceae Eugenia brasiliensis Grumixama 100 
solo profundo, úmido, neutro, 
com constituição arenosa ou 
argilosa 

6 x 6 m 6 - 15 m 

Myrtaceae Eugenia candolleana Ameixa da Mata 169 solo produndo, úmido e neutro 5 x 5 m 2 - 4 m 

Myrtaceae Eugenia pyriformis Uvaia 27 
solo fértil, profundo, levemente 
ácido e úmido 

4 x 4 m 4 - 12 m 

Myrtaceae 
Melaleuca alternifolia 
Cheel 

Melaleuca 36 qualquer tipo de solo 6 x 6 m 8 - 15 m 

Myrtaceae Plinia edulis Cambucá 78 
solo rico em matéria orgânica, 
drenado e profundo 

8 x 8 m 5 - 10 m 

Myrtaceae 
Psidium acutangulum 
DC 

Araçá Pera  48 solos úmidos 3 x 3 m 3 - 7 m 

Myrtaceae 
Psidium 
longipetiolatum 

Araçá Vermelho 27 
solo bem drenado, profundo, 
com boa fertilidade natural  

5 x 5 m 4 - 6 m 

Punicaceae Punica granatum Romãzeira 10 
solo profundo, neutro e com 
boa drenagem 

3 x 3 m 2 - 5 m 

Rosaceae Cerasus Cerejeira 90 
solo fértil, neutro, bem drenável 
e alto teor de matéria orgânica 

4 x 4 m 3 - 6 m 

Solonaceae Physalis Físalis 64 
solo areno-argiloso e pouco 
ácido 

0,3 x 0,5 m 1 - 2 m 
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Palavras-Chave: Diversidade, Mata Atlântica, Scarabaeinae. 
 

INTRODUÇÃO 
O grupo Scarabaeinae tem uma importante função nos 
ecossistemas relacionada ao processo de ciclagem de 
nutrientes, a dispersão secundária de sementes, aeração e 
regulação das propriedades físico-química do solo 
(NICHOLS et al., 2008). Os escarabeíneos são divididos 
em três grupos funcionais: telecoprídeos, paracoprídeos e 
os endocoprídeos (HALFFTER & MATTHEWS, 1966). O 
conhecimento da estrutura da comunidade deste grupo 
taxonômico é importante para saber o papel ecológico que 
eles exercem no ecossistema (HALFFTER & ARELLANO, 
2002). Nosso estudo teve por objetivo descrever a 
estrutura da comunidade de besouros escarabeíneos 
presentes em áreas de pecuárias e florestais no município 
de Orleans, Santa Catarina, Brasil através de medidas 
ecológicas.  
 

METODOLOGIA 
O estudo foi desenvolvido em áreas destinadas à pecuária 
e em fragmentos florestais no município de Orleans, Santa 
Catarina, Brasil (28°21'28"S 49°17'23"W.) durante o 
período de dezembro de 2016 a março de 2017 (verão). 
Para captura dos indivíduos de Scarabaeinae foram 
utilizadas armadilhas de queda do tipo pitfall, constituídas 
de recipientes plásticos (Ø = 20 cm; 20 cm de prof.) com 
iscas para atração. Para cada área amostral foram 
distribuídas 10 armadilhas montadas aos pares, espaçadas 
por 25 m entre si, totalizando dez pontos amostrais; cada 
ponto amostral estava separado entre si por uma distância 
mínima de 50 m. Ambos os ambientes estudados 
apresentaram duas repetições verdadeiras. Após 48 horas 
de exposição, os insetos capturados foram retirados e 
transferidos para álcool (70%). O material foi triado no 
Laboratório de Entomologia da Universidade de Santa 
Catarina (LECAU). Todos os indivíduos amostrados foram 
pesados em balança analítica. A identificação dos 
espécimes foi por comparação dos insetos presentes na 
coleção de referência pertencente ao Laboratório de 
Entomologia (LECAU) do Centro de Desenvolvimento 
Tecnológico Amael Beethoven Villar Ferrin (CENTEC) da 
Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL). Para 
avaliar a eficiência da amostragem curvas de acumulação 
de espécies foram construídas. A integridade da taxa de 
amostragem em cada sítio dos locais (razão do número de 
espécies observadas e o valor previsto para cada um 
estimador) também foi calculada. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Registrou-se um total de 182 indivíduos pertencente a seis 
gêneros e 12 espécies. Em relação aos ambientes 
estudados, seis espécies foram registradas na pastagem e 
10 espécies nos fragmentos florestais, sendo registrados 
para este ambiente as duas espécies mais abundantes 
(Dichotomius sericeus (n=78) e Coprophaneus saphirinus 
(n=25)) (Tabela 1).  

 
Tabela 1: Comunidade de besouros escarabeíneos 
associados diferentes ambientes no município de Orleans, 
Santa Catarina, Brasil. P: Paracoprídeo, T: Telecoprídeo, E: Endocoprídeo. 

 

Registramos suficiência de amostragem em ambos os 
ambientes amostrados (mata = 89,3%, pastagem = 91,6%) 
(Figura 1). 

 
Figura 01 – Curva de acumulação de besouros escarabeíneos 
capturados em áreas destinadas a pastagem e remanescentes 
florestais no municio de Orleans, Santa Catarina – Brasil. 

 

CONCLUSÃO 
A riqueza nos ambientes estudados foi de 12 espécies, 
sendo que o remanescente florestal apresentou maior 
riqueza. A espécie mais abundante foi D. sericeus. 
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I II I II

Canthidium dispar  Harold, 1867 0,005 8,29 P 1 0 0 0 1

Canthon coloratus  Schmidt,1922 0,005 7,29 T 0 0 1 0 1

Canthon rutilans  Laporte, 1840 0,130 12,01 T 2 0 0 0 2

Coprophanaeus saphirinus  Sturm, 1826 0,380 18,32 P 1 0 9 15 25

Deltochilum brasiliense Castelnau, 1840 0,562 21,98 T 0 0 8 13 21

Deltochilum multicolor Balthasar, 1939 0,180 13,98 T 9 2 2 8 21

Dichotomius fissus Harold, 1867 0,283 19,26 P 0 0 0 1 1

Dichotomius mormon Ljungh, 1799 0,450 22,54 P 0 0 2 15 17

Dichotomius sericeus Harold, 1867 0,170 14,40 P 1 1 25 51 78

Eurysternus caribaeus  Herbst, 1789 0,073 12,76 E 0 0 0 1 1

Eurysternus inflexus Germar, 1825 0,010 10,78 E 0 0 2 0 2

Eurysternus parallelus Castelnau, 1840 0,090 12,92 E 1 0 3 8 12

15 3 52 112 182

6 2 8 8 12

N

Abudância total

Riqueza

Pastagem
Peso Médio Grupo Funcional Tamanho médio Espécie

Mata
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Palavras-Chave: Punica granatum, processamento mínimo, atmosfera modificada. 
 

INTRODUÇÃO 
A romãzeira, Punica granatum L., pertencente à família 
Punicaceae, é um arbusto ramificado com cerca de 3 m 
de altura. Os frutos são do tipo baga com uma casca cori-
ácea, e as sementes são angulares cobertas por um te-
gumento que constitui a parte comestível do fruto, cha-
mada de arilo. Além da importância na medicina, a romã é 
amplamente utilizada na indústria de alimentos, na fabri-
cação de sucos, geleias, aromatizantes, corantes e na 
indústria de cosméticos, na fabricação de sabonetes, hi-
dratantes, xampus e condicionadores. Recentemente, a 
importância da espécie tem despertado o interesse de 
produtores em todo Brasil. Devido a suas várias proprie-
dades a romã vem abrindo portas para o comércio mundi-
al, “in natura” em sucos e sob a forma minimamente pro-
cessada. 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 co-
mercialização na forma ‘in natura’ além do uso na indús-
tria de alimentos. O presente trabalho teve como objetivo 
avaliar a qualidade pós-colheita de arilos de romãs mini-
mamente processados refrigerados sob atmosfera normal 
e modificada.  

 

METODOLOGIA 
Os frutos foram colhidos na safra de 2017 em um pomar 
doméstico no município de Santa Cruz do Sul-RS. Os 
frutos foram transportados para o Laboratório de Pós-
colheita do IFC - Campus Santa Rosa do Sul. As frutas 
inteiras foram devidamente higienizadas. Os frutos foram 
abertos, cortando-se a casca, e separados os arilos. Os 
arilos danificados foram descartados. Cada embalagem 
recebeu aproximadamente 75 gramas de arilos. Os arilos 
foram submetidos a dois tratamentos, atmosfera normal 
(ATN), em que os arilos permaneceram em embalagens 
plásticas om uma abertura na tampa, e em atmosfera 
modificada (ATM), em que os arilos foram dispostos em 
embalagens plásticas de 10 x 10 cm e altura de 6cm, 
porém com a tampa completamente fechada e envolta por 
parafilme. Os arilos foram armazenados em câmara fria a 
2ºC, sendo as análises diárias realizadas na instalação do 
experimento e durante 5 dias de armazenagem. Cada 
tratamento foi constituído por 3 embalagens, que 
formaram as repetições. As análises realizadas foram: 
desidratação, sólidos solúveis (ºBrix), conteúdo de suco 
extraído (%) e a acidez titulável. O delineamento 
experimental foi em esquema fatorial 2x6, constituído de 2 
tratamentos, em 6 datas de avaliações. Os resultados 
foram submetidos à análise de variância, e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
de erro.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A desidratação apresentou diferenças somente a partir de 3 dias 
em armazenamento, quando os arilos em ATN desidrataram 
mais devido ao contato com o ambiente da câmara fria (Gráfico 
01). Em ATN a desidratação foi maior após 4 e 5 dias de 
armazenados. Para a ATM não houve diferença estatística entre 
as saídas. Os sólidos solúveis apresentaram diferença em todas 
as saídas nos dois tratamentos, exceto em 0 e 2 dias. O maior 
teor de sólidos em ATN ocorreu aos 4 dias de armazenamento, 
diferindo dos demais dias. Para ATM não houve diferenças 
(Gráfico 01). 

Gráfico 01- Perda de massa fresca (%) e sólidos solúveis (ºBrix) 
em arilos de romã minimamente processados e armazenados em 
atmosfera normal e modificada por até 5 dias a 2ºC. 

      
*Letras minúsculas diferentes indicam diferenças entre tratamentos em 

cada dia de avaliaçao. Letras maiúsculas diferentes indicam diferenças 
dentro de cada tratamentos ao longo dos dias de avaliação.  

A acidez apresentou diferença estatística somente na saída do 
dia 1. Em ATN não houve diferença entre os dias de análises, 
porém em ATM a maior acidez foi encontrada na saída do dia 1 
(Gráfico 02). 

Gráfico 02- Acidez titulável (%) de arilos de romã 
minimamente processados e armazenados em 
atmosfera normal e modificada por até 5 dias a 2oC. 

             
*Letras minúsculas diferentes indicam diferenças entre tratamentos em 

cada dia de avaliaçao. Letras maiúsculas diferentes indicam diferenças 
dentro de cada tratamentos ao longo dos dias de avaliação.  

 

CONCLUSÃO 
O tratamento atmosfera modificada (ATM) foi efetivo em 
diminuir a desidratação e maturação de arilos de romãs 
minimamente processados. 
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Palavras-Chave: Dichotomius sericeus, função ecológica, pastagem.  
 

INTRODUÇÃO 
Os besouros escarabeíneos paracoprídeos formam 
galerias no solo abaixo da fonte do bolo fecal, para sua 
nidificação e alimentação, concomitantemente contribuem 
para a estruturação, aeração, infiltração de água e 

incorporação de nutrientes no interior deste (HALFFTER & 
MATTHEWS, 1966; NICHOLS et al., 2008). Devido a essa 

função ecológica, o solo é diretamente beneficiado, quanto 
ao seu aspecto estrutural podendo influenciar no 
estabelecimento de espécies vegetais (MIRANDA et al., 
1998), contribuindo positivamente com o manejo e 
conservação de solos nos ambientes agropecuários (DE 
FARIAS & HERNÁNDEZ, 2017).  Assim nosso estudo teve 
por objetivo para avaliar a influência da construção de 
galerias por besouros escarabeíneos no solo no 
desenvolvimento de Avena spp.  
 

METODOLOGIA 
O estudo foi realizado em casa de vegetação localizada no 
município de Tubarão, Santa Catarina (SC) (28º 28' 00" S 
49º 00 '25" W). O experimento dividiu-se em duas etapas: 
1) quantificação das galerias formadas por indivíduos de 
Dichotomius sericeus (Harold, 1967) por um período de 
sete dias; 2) avaliação do desenvolvimento de aveia 
(Avena spp.). O experimento foi constituído por dois 
tratamentos e testemunha com 10 repetições cada, onde: 
T1: um indivíduo; T2: dois indivíduos de D. sericeus e 
testemunha sem besouros. As unidades amostrais foram 
representadas por recipientes (30 cm Ø; 50 cm de 
profundidade), contendo 5 kg de solo, esterco bovino (1000 
g) e coberto por um tecido do tipo voile (Figura 1 a,b). Após 
o período de observação dos insetos, foram transplantadas 
as mudas de aveia para cada unidade amostral, com 
aproximadamente 10 folhas por muda e 15 cm de altura, 
monitoradas por sete dias consecutivos. Posteriormente foi 
avaliado o crescimento vegetativo da aveia através do 
número de folhas e altura da planta. O número médio de 
galerias e o diâmetro, bem como as avaliações da média 
foliar e altura de planta foram comparados entre os 
tratamentos através de teste Kruskal-Wallis com o auxílio 
do software Bioestat®5.0. 
 

                  
Figura 1 - Unidade amostral. (a) Mudas de aveia (Avena 
spp) por unidade amostral. (b) Galerias formadas por 
besouros D. sericeus. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observamos que o número de galerias foi duas vezes 
maior no tratamento que apresentou dois indivíduos (2,1 ± 
0,60), possibilitando melhor aeração do solo. Em relação 
ao diâmetro das galerias não registramos diferença em 
ambos os tratamentos (t = 0,5865; p = 0,2853). O mesmo 
ocorreu ao avaliar a média de altura de plantas dentre os 
tratamentos e a testemunha 31,2 a 37,0 cm, não 
apresentando diferença (H = 1,0676; p = 0,5864). No 
entanto o número de folhas (tratamento 1) foi maior 
comparado ao tratamento que apresentou dois indivíduos 
18,8 ± 8,10 (Figura 1). 
 

Figura 1: Número médio de folhas de aveia após a 
atividade de construção de galerias pelos besouros 
escarabeíneos. 

 
A aveia é considerada uma planta com alto crescimento 
vegetativo e baixo teor de fibras (SÁ, 1995), destacamos 
que durante o experimento foi observado a presença dos 
insetos em maior profundidade na unidade amostral 
(tratamento 1), ou seja, a aeração do solo realizada pelos 
besouros favoreceu o crescimento vegetativo da aveia, na 
qual obteve um maior desenvolvimento foliar. 

CONCLUSÃO 
A presença de besouros escarabaeíneos favorece o 
desenvolvimento foliar de aveia. 
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Palavras-Chave: Alelopatia, Cyperus spp., Lycopersicon lycopersicum.  
 

INTRODUÇÃO 
A alelopatia está relacionada à ação de substâncias 
químicas pertencentes aos grupos dos fenóis, terpenos, 
alcaloides, peptídeos, cianogênicos, saponinas e taninos 
(DELACHIAVE et al., 1999) e no meio ambiente pode 
ocasionar interferência em outras plantas, de forma direta 
ou indireta, sendo prejudiciais ou favorecendo o seu 
desenvolvimento (FERREIRA & AQUILA, 2000). Na 
germinação de sementes, os aleloquímicos podem agir de 
forma inibitória bem como influenciar no crescimento das 
plântulas, as quais são as partes mais afetadas (CHON & 
KIM, 2004). Segundo pesquisas, diversas espécies de 
plantas daninhas têm diferentes efeitos alelopáticos sobre 
muitas culturas (BHOWMIK & DOLL, 1982). O tomateiro é 
uma das espécies olerícolas que se tem mostrado 
bastante sensível ao efeito de compostos aleloquímicos.  
Diante destas afirmações, o presente estudo teve como 
objetivo avaliar a ação alelopática de extratos aquosos de 
Cyperus spp. e Sida spp. sobre a germinação de tomate 
rasteito em condições de laboratório.  

 

METODOLOGIA 

O estudo foi desenvolvido no Laboratório de Produção 
Vegetal do curso de Agronomia da Universidade do Sul 
de Santa Catarina, campus Sul. Durante o período de 
novembro de 2016 o experimento foi realizado com a 
aplicação de dois extratos aquosos nas concentrações de 
25%, 50%, 75% e 100%: extrato de tiririca (Cyperus spp.) 
e de guanxuma (Sida spp.), mais a testemunha (apenas 
água destilada). Cada tratamento foi composto por quatro 
repetições contendo 25 sementes de Tomate Rasteiro 
variedade Rio Grande (Lycopersicon lycopersicum) cada, 
totalizando 100 sementes por tratamento. As unidades 
amostrais constituíram de um gerbox (11 x 11 x 3,5 cm) 
revestido com papel germitest. Para a obtenção dos 
extratos, as plantas foram higienizadas com água 
destilada e posteriormente dispostas para secagem em 
temperatura ambiente. Quando já secas, as mesmas 
eram dispostas no triturador com o peso fresco 
necessário para obtenção de cada concentração do 
extrato (25g, 50g, 75g e 100g para 100 mL de água 
destilada). O material triturado foi filtrado em papel filtro 
ao final deste processo. O extrato foi disposto no escuro e 
sob refrigeração (± 5ºC), pelo período de uma hora. A 
aplicação dos extratos se deu com o auxílio de uma 
pipeta e aplicado uma quantidade de 10 mL sob o papel 
germitest. As sementes foram avaliadas quanto a 
germinação no período de 24h, 48h, 72h e 96h e as 
mesmas mantidas em câmara de germinação tipo BOD 

com temperatura e luminosidade controladas (251ºC, 
fotofase de 16 horas, UR 70%). Após seis dias 
germinadas foi realizada a mensuração do comprimento 
da raiz e parte aérea das plântulas com o auxílio de um 
paquímetro digital. O numero médio de sementes 
germinadas foi comparada entre os tratamentos através 
de análise de variância Kruskal-Wallis com auxilio do 
software Bioestat®. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A taxa de germinação variou entre 52,0 a 90,0% entre os 
tratamentos. Sendo que a testemunha apresentou 
germinação de 85,0% das sementes de tomate (Figura 1).  
Observou-se que as taxas de germinação foram similares 
com a testemunha em praticamente todas as 
concentrações, com exceção da concentração de 100,0%. 
Este resultado aponta para que ambos os extratos 
aquosos testados, de tiririca e guanxuma, influenciam de 
maneira negativa a germinação de sementes de tomate 
(Tiririca: H = 7,31; p< 0.05; Guanxuma: H = 6,15; p< 
0.05;), sugerindo assim um efeito alelopático.  
 
Figura 01 – Número de sementes de tomate rasteiro 
var. Rio Grande submetidas aplicação de diferentes 
extratos vegetais aquosos. 

 
Segundo GATTI et al. (2004), devido a ações de vários 
aleloquímicos estarem envolvidas na inibição e 
modificação de padrões de crescimento ou 
desenvolvimento das plantas, podem ser seletivos em 
suas ações tanto quanto as plantas podem ser seletivas 
em suas respostas. Esse processo pode justificar o 
resultado obtido na concentração maior do extrato a qual 
ocasionou a reduçao considerável da taxa de germinação. 

CONCLUSÃO 
Extratos aquosos de tiririca e de guanxuma em alta 
concentração influenciam negativamente a taxa a 
germinação de sementes de tomate. 
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Palavras-Chave: Opções de cultivo, frutíferas nativas, Agricultura familiar, Plantas medicinais 
 

INTRODUÇÃO 
O sul catarinense passa por um período de 
transformações na matriz e na organização produtiva da 
agricultura familiar. A crise no modelo agrícola vigente 
motivou para a busca por novas opções de cultivo por 
agricultores familiares, empreendedores e professores, 
alunos e servidores do IFC Campus Santa Rosa do Sul 
que desenvolvem um trabalho de estudos e de divulgação 
de opções de cultivo e de práticas culturais de base 
ecológica desde o ano de 2003. No ano de 2005 foram 
iniciados estudos com Açafrão-da-terra (Curcuma longa 
L.), gergelim (Sesamum indicum L.), Canola (Brassica 
napus L), aveia (Avena sp), yacon (Smallanthus 
sonchifolius) e a coleção de plantas medicinais, com total 
de 60 espécies. No ano de 2007 iniciou-se o cultivo de 
araruta (Maranta arundinacea). Já em 2010 foi elaborado 
o programa “Estudo, organização e promoção do 
desenvolvimento rural sustentável: um novo cenário para 
o sul catarinense” com participação decisiva do IFC 
Campus Santa Rosa do Sul e de diversas entidades 
regionais. Neste mesmo ano ocorreu o plantio de 24 
mudas (cladódios) de pitaya (Hylocereus sp) e o início do 
trabalho de identificação e coleta de material propagativo 
para multiplicação de frutíferas nativas, com participação 
decisiva do funcionário Moisés Moro Duarte. Atualmente 
constam mais de 42 espécies identificadas e em 
multiplicação para distribuição em um programa de 
educação ambiental com o ensino fundamental a partir de 
convênio entre o IFC Campus Santa Rosa do Sul e o 
Sicoob/Credija. No ano de 2012 foram iniciados os 
estudos com Tupinambor (Helianthus tuberosus) e em 
2015, por solicitação da comunidade regional, foi 
realizado um curso FIC para a cultura da Pitaya, que 
resultou na formação da Pitaya Sul consolidando a cultura 
na região. Neste mesmo ano constatou-se demandas de 
agricultores familiares pelas culturas do açafrão-da-terra, 
araruta, yacon, gengibre, tupinambor, mandioquinha 
salsa, gergelim e linho. Estas demandas motivaram a 
organização da coleção, catalogando todas as espécies 
em estudos e em divulgação, de acordo com os grupos de 
utilização. 

METODOLOGIA 
O trabalho foi conduzido na área de estudos e de 
divulgação de opções de cultivo e de práticas 
agronômicas de manejo do solo de base ecológica do IFC 
Campus Santa Rosa do Sul, no período de 03/2016 a 
12/2016. O estudo teve como objetivos a organização das 
informações e numeração de espécies por grupo de 
utilização, bem como do número de alunos envolvidos 
diretamente, o público atendido e sistematização 
organizativa da coleção em vasos e em canteiros. Foram 
propagadas plantas medicinais, frutíferas nativas e 
exóticas, plantas com potencial para extração de óleos 
essenciais, plantas com potencial para compor cortinas 
vegetais e opções de cultivo com grande potencial para 

utilização como alimentos funcionais, que foram 
catalogadas e quantificadas por grupo de utilização.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O presente trabalho contou com a colaboração direta de 
20 alunos do Campus Santa Rosa do Sul. Os resultados 
estão apresentados na Tabela 01 e indicam grande 
diversidade de espécies propagadas, que se encontram 
em fase de estudos e de divulgação. Ao total são 
aproximadamente 145 espécies. Destas, destacam-se 
atualmente as pitayas, os feijões, o gergelim, a canola, o 
linho, a aveia branca, o açafrão-da-terra, o gengibre, o 
yacon, o tupinambor, a araruta e a mandioquinha salsa, 
que tem despertado grande interesse entre os agricultores 
familiares e estão em fase de adoção. O IFC Campus 
Santa Rosa do Sul recebeu aproximadamente 200 
agricultores interessados nestas opções de cultivo 
promissoras e que, mais recentemente, despertaram 
grande interesse, como de frutíferas nativas e outras 
espécies da coleção. 
 
Tabela 01. Quantificação de opções de cultivo 
propagadas, de acordo com o grupo de utilização.  

Grupo de opções de cultivo por utilização Nº 

Espécies de plantas medicinais propagadas 76 

Raízes, rizomas e tubérculos com propriedades 

de alimento funcional (comprovadamente 

produtivas e com grande potencial de cultivo 

pelos agricultores familiares) 

05 

Plantas com potencial para extração de óleos 

essenciais 

06 

Frutíferas nativas e exóticas promissoras 52 

Bambus e outras espécies arbóreas 12 

Total de espécies no setor 145 

 

CONCLUSÃO 

O setor de estudos e de divulgação de opções de cultivo 
do IFC Campus Santa Rosa do Sul, abriga 
aproximadamente 145 espécies e serve para visitação de 
um grande número de pessoas que buscam novos 
cultivos comprovadamente adaptados para a região e que 
possuem grande potencial de cultivo e agregação de 
renda para os agricultores familiares. 
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Palavras-Chave: Cyperus difformis, Pontederiaceae, Oryza sativa. 
 

INTRODUÇÃO 

A cultura do arroz (Oryza sativa L.) é uma das principais 
atividades que impulsionam o setor agrícola no estado de 
Santa Catarina (SOSBAI, 2016). Alguns aspectos 
fitossanitários como as plantas daninhas, podem limitar 
significativamente a produtividade e a qualidade da 
cultura do arroz (SANTOS, 2000). Uma vez que além de 
competirem por água, nutrientes e luz podem servir de 
sítios de desenvolvimento para insetos-pragas 
(MARTINS; 1992). Através de levantamentos 
fitossociológicos das espécies invasoras em relação as 
suas frequências, densidades e abundâncias no cultivo, 
permite-se contribuir cada vez mais com conhecimento 
sobre as relações entre espécies (TINDALL et al., 2005), 
possibilitando, um efetivo plano de manejo integrado para 
a cultura, alavancando assim cada vez mais o setor 
agrícola regional. Neste sentido nosso estudo teve por 
objetivo realizar um levantamento fitossociológico das 
espécies de plantas invasoras presentes em dois cultivos 
orizícolas na safra 2016/17 no município de Jaguaruna, 
Santa Catarina, Brasil. 

 

METODOLOGIA 

O estudo foi conduzido em duas áreas de arroz irrigado (1 
hectare cada) na safra 2016/17, no município de 
Jaguaruna (28º35’54,8’’S 48º58’12,7’’W) no sul do estado 
de Santa Catarina. A variedade utiizada nas áreas foi a 
Inov CL, com plantio no dia 16 de outubro de 2016 e 
colheita no dia 16 de março de 2017, não havendo 
utilização de herbicidas nas áreas durante este ciclo. O 
protocolo de amostragem se deu através de amostragens 
quinzenais (após o perfilhamento da cultura até o ponto 
de colheita) em um recorrido de 10 estações por área; 
cada estação era composta por cinco pontos amostrais 
(1m2). Em cada ponto foram tomadas amostras das 
plantas invasoras para posterior identificação taxonômica 
e as exsicatas foram depositadas no Herbário Laelia 
Purpurata Unisul, Tubarão (Santa Catarina). O número 
médio de plantas foi comparado entre as ocasiões de 
amostragem através de análise de variância por Kruskall-
Wallis, seguido do contraste de Dunn através do software 
Biostat®. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Registramos seis espécies de plantas invasoras durante o 
período de estudo, compreendendo um total de cinco 
famílias botânicas (Tabela 1). A espécie mais abundante 
foi Heteranthera reniformis Ruiz & Pav. (43,5%) seguida 
por Cyperus difformis L. (41,8%). Não observamos 
diferença estatística entre o número de plantas coletadas 
por ocasião de amostragem (H = 4,58; gl = 4; p = 0,4697); 
contudo observou-se que no período reprodutivo houve 
maior incidência, especialmente das duas espécies mais 
abundantes (Figura 1). Ressalta-se que é fundamental 
realizar o manejo das espécies indicadas, especialmente 

para C. difformis e H. reniformis, sugerindo que o 
junquinho pode acarretar também problemas na colheita, 
e que o aguapé apesar de porte inferior pode apresentar 
competitividade com a cultura do arroz. 
 
Tabela 1. Lista de espécies de plantas invasoras as-
sociadas a cultivos de arroz irrgigado na safra 2016/17 
no município de Jaguaruna, Santa Catarina, Brasil. 
 

 
 

Figura 1. Número total de indivíduos de plantas inva-
soras registradas por ocasião de amostragem em 
lavouras orizícolas, safra 2016/17, município de Ja-
guaruna, Santa Catarina, Brasil. 

 
 

CONCLUSÃO 

Nas condições em que o estudo foi realizado foram 
registradas seis espécies invasoras com destaque para C. 
difformis e H. reniformis, principalmente em fase 
reprodutiva da cultura do arroz. 
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Família Espécie Nome comum N % Cobertura N

Cyperaceae Cyperus difformis  L. Junquinho 1196 4.65

Fabaceae Aeschynomene sp. L. Angiquinho 101 2.37

Onagraceae Ludwigia longifloia (DC) H. Hara Cruz-de-malta 269 4.97

Poaceae Echinochloa crusgalli  (L.) P.Beauv Capim arroz 35 4.52

Poaceae Urochloa plantaginea  L. Papuã 15 2.41

Pontederiaceae Heteranthera reniformis  Ruiz & Pav. Aguapé 1246 16.88

2862 35.8

6

Abundância Total

Riqueza de Espécies
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Palavras-Chave: Safra Júnior. Empreendedorismo. Movimento Empresa Júnior.  

INTRODUÇÃO 

A Empresa Júnior é uma associação civil, sem fins 
lucrativos e com finalidades educacionais, criada, 
constituída e gerida exclusivamente por alunos 
regularmente matriculados no curso de Engenharia 
Agronômica. É um Projeto de Extensão das 
Universidades e Institutos Federais, prestando serviços de 
qualidade e com custo baixo do mercado, geralmente 
para produtores, associações, cooperativas, micro e 
pequenas empresas. Durante a execução desse projeto e 
no dia a dia da empresa, os universitários aprendem 
sobre gestão, se especializam em sua área de atuação e 
terão contato direto com o mercado de trabalho. Assim, 
por meio da vivência empresarial, adquirem competências 
fundamentais para sua qualificação acadêmica e 
profissional (FEJESC 2016). Este trabalho teve como 
objetivo Implantar legalmente uma Empresa Júnior dentro 
do Instituto Federal Catarinense – Campus Santa Rosa do 
Sul, e principalmente a Criação de um grupo formado por 
alunos e profissionais, assim desenvolvendo o espírito 
empreendedor entre os alunos do curso de Engenharia 
Agronômica. 

METODOLOGIA 
O processo de criação de uma empresa júnior é uma 
atividade inédita no Campus Santa Rosa do Sul. O projeto 
iniciou em agosto de 2016 através da iniciativa de 
Acadêmicos do Curso de Engenharia Agronômica. 
Inicialmente obteve apoio e orientação da Coordenação 
Geral de Extensão (CGEX) para composição de uma 
equipe de alunos, professores e técnicos para 
colaboração e suporte no processo de criação e 
funcionamento da Empresa Júnior. No decorrer deste 
processo, a equipe obteve suporte e apoio da Federação 
das Empresas Juniores do Estado de Santa Catarina 
(FEJESC) e da Pró-reitoria de Extensão (PROEX) do IFC. 
A FEJESC inicialmente apresentou os caminhos para que 
o grupo de gestão da empresa júnior desenvolvesse o 
espírito empreendedor. Por meio de reuniões e 
discussões a equipe buscou definir os futuros serviços a 
serem prestados pela empresa, os métodos de negócios, 
elaboração do nome da empresa, missão, valores e 
objetivos.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A proposta de criação da Empresa Júnior foi aprovada em 
duas instâncias dentro da Instituição, primeiramente no 
colegiado de Curso, e posteriormente aprovada no 
Conselho do Campus (CONCAMPUS), de acordo com a 

resolução Nº 008 – CONSUPER/2015 que dispõe sobre 
 

 
 
 
as Normas para criação e funcionamento de Empresas 
Juniores no âmbito do IFC. 
Como resultado concreto, a empresa denominada “Safra 
Júnior’’; possui espaço físico com mobiliário e 
equipamentos; e-mail: safrajr@outlook.com.br; telefone: 
(48) 3534 8088; estatuto; definição de missão, valores e 
objetivos. 
 
Figura 1:“Fejesc on the road’’  Figura 2: Logo Brasil Júnior                                

 
 Fonte: Brasil Júnior                    Fonte: Do autor                                  

CONCLUSÃO 
O projeto de criação de uma Empresa Júnior fez com que 
os alunos envolvidos aprendessem muito sobre o 
Movimento Empresa Júnior e sobre a trajetória inédita de 
criação de uma Empresa Júnior. A proposta de criação 
através do desenvolvimento do projeto e pelo empenho 
dos alunos foi estreitamente reconhecida e aprovada pela 
instituição de ensino. Espera-se que a partir do primeiro 
trimestre de ano de 2018 a Safra Júnior esteja legalmente 
instituída, federada a Federação e em pleno 
funcionamento.  
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Palavras-Chave: Lactuca sativa L , massa fresca, vida útil.  
 

INTRODUÇÃO 
A alface (Lactuca sativa L.) é uma folhosa com ampla 
aceitação pelo consumidor brasileiro, mas que apresenta 
elevada perecibilidade (YURI, 2000). Essa hortaliça após 
a colheita exibe elevada perda de massa fresca em 
função do elevado consumo de carboidratos pela 
respiração e pela acentuada perda de água por 
transpiração (FINGER; FRANÇA, 2011). Então, para 
retardar a perda de massa fresca algumas técnicas pós-
colheita podem ser utilizadas, como o pré-resfriamento. 
Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar a perda 
de massa fresca, teor de sólidos solúveis (SS) e acidez 
titulável (AT) em alfaces crespas submetidas ao pré-
resfriamento.   
 

METODOLOGIA 

As alfaces crespas da variedade Vera foram cultivadas 
em sistema de produção convencional no Centro de 
Ciências Agrárias do Tocantins (CCA) Palmas - TO, 
(latitude 10°24'21.60"S e longitude 48°21'32.76"O, a 220m 
de altitude). As alfaces foram colhidas aos 67 dias após a 
semeadura e, em seguida, foram levadas para o 
laboratório e selecionados quanto a presença de danos 
mecânicos e incidência de patógenos e pragas. Em 
seguida, as alfaces foram imersas em água com gelo a 
temperatura de 4°C (pré-resfriamento) por 1 minuto e sem 
pré-resfriamento (controle). Após, as alfaces foram 
acondicionadas a temperatura de 25 °C e Ura 60-70% por 
4 dias e avaliadas quanto a massa fresca, teor de sólidos 
solúveis (SS) e acidez titulável (AT). O experimento foi 
realizado no delineamento inteiramente aleatorizado com 
cinco repetições, sendo cada repetição constituída de 10 
plantas. Os dados foram submetidos à análise de 
variância (ANOVA). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na análise inicial (momento da colheita), a massa fresca 
das alfaces submetidas ao pré-resfriamento foi de 232g, 
enquanto as alfaces do tratamento controle apresentaram 
massa fresca de 219g (Figura 1). Após 4 dias de 
armazenamento, as alfaces submetidas ao pré-
resfriamento apresentaram maior acúmulo de massa 
fresca, enquanto as alfaces sem pré-resfriamento tiveram 
redução de 19% de massa fresca (Figura 1). A perda de 
massa fresca das alfaces (controle) deve-se ao aumento 
da taxa respiratória e perda de água por transpiração. O 
teor de SS e AT não foram afetados pelos tratamentos 
(Tabela 1).  

 

Figura 1 - Massa fresca (em gramas) em alfaces 
submetidas ao pré-resfriamento (4°C) por 1 minuto e 
mantidas em temperatura a 25°C e Ura 60-70% por 4 
dias.  
 
Tabela 1 - Teor de sólidos solúveis e acidez titulável em 
alfaces submetidas ao pré-resfriamento e mantidas a 
temperatura de 25 °C e Ura 60-70% por 4 dias.  

ns: não difere significativamente 

 

CONCLUSÃO 
O pré-resfriamento de alfaces mantém a perda de massa 
fresca e não altera os teores de sólidos solúveis e acidez 
titulável das folhas de alface. Portanto, o pré-resfriamento 
pode ser uma alternativa para aumentar o tempo de 
prateleira e reduzir as perdas pós-colheita dessa hortaliça. 
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Tratamento 
Sólidos solúveis 

(° Brix) 
Acidez titulável 

(%) 

Controle 7,05 0,0096 
Pré-resfriamento 5,43 0,0107 

Probabilidade ns ns 
CV 10,2 18,2 
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Palavras-Chave: Abelha nativa, Meliponicultura, Diversificação. 
 

INTRODUÇÃO 
A capacitação em meliponicultura está inserido no 
Programa de Extensão em Agroecologia na Bacia do Rio 
Mampituba – territórios do Litoral Norte do Rio Grande do 
Sul e Extremo Sul Catarinense, programa desenvolvido 
através de conjunto de projetos integrados, dentre eles o 
“Diversificação Produtiva Agroecológica – Alternativas ao 
cultivo do fumo para a geração de renda e segurança 
alimentar”, onde é desenvolvido o projeto de  
meliponicultura, que trata das abelhas nativas ou 
indígenas ou sem ferrão, ferramenta de desenvolvimento 
sustentável, e importante fonte de renda para muitas 
comunidades rurais, e que incentiva a preservação das 
espécies de abelhas nativas, com importância econômica, 
ambiental e social. São abelhas que possuem grande 
potencial de polinização, realizando esse serviço em 
espécies de vegetação que outros tipos de polinizadores 
não são eficazes. No Brasil estão catalogadas mais de 
1.600 espécies de abelhas nativas, algumas já adaptadas 
ao manejo racional. A meliponicultura já é atividade 
bastante difundida nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, 
e vem se desenvolvendo na região Sul, abrindo 
oportunidades para ser explorada, no sentido de 
“conhecer para preservar as abelhas brasileiras”. Sendo 
assim o trabalho tem como objetivo inserir as abelhas 
nativas no IFC Campus Santa Rosa do Sul, no sentido de 
compreender a importância delas, preservar sua 
existência, ampliar o conhecimento e difundir, não só para 
alunos e servidores do Campus mas também para 
produtores da região. 

METODOLOGIA 
O grupo de estudos apícolas do IFC Campus Santa Rosa 
do Sul, foi incumbido a missão de conhecer e inserir no 
Campus as abelhas nativas. O primeiro passo foi os 
estudos sobre as espécies nativas, buscando conteúdo 
em todos os locais ao alcance, como biblioteca, internet, 
cursos, encontros com meliponicultores, e visitas a 
meliponários. Em outro momento do projeto, foram 
realizadas observações dos visitantes florais dentro do 
Campus, fotografando-os, para confirmar a presença 
destes polinizadores. Foram espalhadas armadilhas, nas 
matas, para captura dos enxames que nidificavam, para 
inserção no meliponário. Foram realizadas duas visitas ao 
meliponicultor Jorge Venson, sendo a primeira apenas 
para os integrantes do grupo de estudos apícolas, e a 
segunda visita, com a realização de curso, para 
agricultores familiares inseridos no projeto, alunos e 
servidores do IFC Campus Santa Rosa do Sul. Durante o 
curso foi realizado o compartilhamento de informações, e 
a prática de divisão de enxames de meliponídeos, 
palestrado pelo meliponicultor, aproveitando a ocasião 
foram adquiridas duas colmeias da abelha nativa 
Mandaçaia também conhecida como Uruçu amarela 

(Melipona quadrifasciata), formando o embrião do 
meliponário do IFC Campus Santa Rosa do Sul. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No ano de 2016 não foram capturados enxames de 
meliponideos, porém foram realizadas observações de 
visitações de abelhas nativas as flores, no IFC Campus 
Santa Rosa do Sul, mostrando que as abelhas nativas 
estão presentes nas dependências do Campus, porém as 
armadilhas precisam ser melhoradas. Durante as 
atividades desenvolvidas no 1° Encontro de 
Meliponicultura da Região de Criciúma o grupo participou 
com quatro membros, enquanto que no 2° Encontro o 
número passou para seis; No evento da visita ao 
meliponário foram 10 participantes, já no curso ministrado 
pelo meliponicultor Jorge Verson foram 13 participantes. 
Também dois membros do grupo participaram do curso 
Biologia das Abelhas Sem Ferrão ministrado por Murilo S. 
Drummond na forma de educação EAD. Com este 
progresso do conhecimento sobre as abelhas nativas, se 
permitiu que informações fossem disseminadas a alunos 
e agricultores familiares da região, nas aulas de apicultura 
e em ações com a turma do PROEJA “Qualificação 
Profissional em Agricultura Familiar com Ênfase em 
Paisagismo na Disciplina de Apicultura”, como o de 
desenvolvimento de cursos e projetos, trabalhando com 
as colmeias de mandaçaia, do meliponário no Campus. 
 
Figura 01 – Visita abelhas nativas a canola/ Vista interna 
colmeia/Participantes do Curso de meliponicultura.  

 

 
Fonte: Do autor. 

CONCLUSÃO 
A capacitação em meliponicultura deve ser constante, 
novos conhecimentos de meliponicultura estão surgindo 
diariamente e o repasse das informações deve ser 
intermitente para que ocorra o desenvolvimento regional 
dessa atividade rentável e sustentável. 
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Palavras-Chave: Figo, Nematicida, Ficus carica. 

INTRODUÇÃO 
A figueira (Ficus carica, L) é uma espécie com grande 
potencial de cultivo aos produtores da região sul do 
Estado de Santa Catarina, em função da sua 
adaptabilidade, valor comercial dos frutos e da 
possibilidade em ser consumida de diferentes maneiras, 
seja ‘in natura’ ou transformada agroindustrialmente. As 
pesquisas relacionadas à cultura não são abundantes e 
carecem de resultados relacionados à interação entre 
adubações, manejo de solo e uso de biocontroladores 
(nematicidas biológicos) e sua influência na produção de 
frutos. 

METODOLOGIA 
Esta pesquisa foi desenvolvida na safra 2016/2017, na 
área de cultivo frutícola do Campus Santa Rosa do Sul, 
localizado na Vila Nova, em Santa Rosa do Sul/SC, em 
plantas da cultivar ‘Roxo de Valinhos’, atualmente com 
quatro anos de idade, cultivados em espaçamentos de 
3,0m x 2,0m, em solo argilo-arenoso, com considerável 
infestação de nematoides do gênero Meloidogyne. Os 
tratamentos constaram dos seguintes: 1) Adubação 
mineral com N, P e K + herbicida de ação total; 2) 
Nematicida biológico + palha em cobertura + N, P e K; 3) 
Nematicida biológico + palha em cobertura + N, P e K + 
fertilizante organomineral; 4) Nematicida biológico + palha 
em cobertura + N, P e K + esterco bovino + fertilizante 
organomineral; 5) Nematicida + palha em cobertura + 
esterco bovino + fertilizante organomineral; e 6) Palha em 
cobertura + esterco bovino + adubo mineral N, P e K. Os 
adubos minerais e orgânicos foram aplicados na área de 
projeção da copa das plantas, de acordo com as épocas e 
quantidades recomendadas no Manual de Adubação e de 
Calagem para os Estados do Rio Grande do Sul e de 
Santa Catarina (Manual, 2004). Nos tratamentos com 
utilização e manutenção de cobertura vegetal morta, 
predominantemente de espécies gramíneas, a mesma foi 
reposta sempre que houve a necessidade, mantendo a 
planta coberta no raio da projeção da copa com uma 
camada uniforme de cinco centímetros deste material. O 
bionematicida, contendo fungos da espécie Paecilomyces 
lilacinus, foi aplicado na forma líquida, na concentração 
recomendada, sobre o solo, ao redor das plantas e nas 
entrelinhas, nos meses de março, julho, setembro e 
novembro. O fertilizante organomineral foi aplicado na 
área de projeção da copa, nos meses de setembro, 
novembro e março. O herbicida foi aplicado em agosto, 
novembro e março, em toda a área amostral do respectivo 
tratamento. Em todas as plantas as podas de frutificação 
foram realizadas de acordo com a preconização técnica 
para a cultura. Quinzenalmente, de dezembro de 2016 a 
maio de 2017, foram realizadas colheitas de frutos, que 
foram contados e pesados. Os dados foram tabulados e 
avaliados estatisticamente pelo teste de Tuckey, a 5% de 
probabilidade de erro. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os principais resultados deste experimento estão 
disponibilizados na Tabela 01, a seguir. 
Tabela 01 – Número e peso de frutos por planta de 
figueiras em resposta à adubação, manejo de solo e uso 
de nematicida biológico. IFC - Campus Santa Rosa do 
Sul/SC. 2017. 

Tratamentos Número 
de frutos 

Peso dos 
frutos (kg) 

1) Herbicida+NPK   59,4    c 1,13     c 
2) Nem +pal+NPK   66,2    c 1,05     c 
3) Nem +pal+NPK+organ 129,8 ab 2,17 ab 
4) Nem +pal+NPK+organ+est 116,0   b 1,84   bc 
5) Nem +pal+organ+est 117,4   b 2,28 ab 
6) Pal+est+NPK 171,4 a 3,06 a 

Fonte: os autores. 
Os resultados mostram que os tratamentos com aplicação 
de herbicidas e/ou que foram adubados exclusivamente 
com adubação mineral (N, P e K) proporcionaram as 
menores produções de frutos em pomar novo de figueiras. 
De maneira geral, houve incremento na produção de 
frutos quando da aplicação conjunta de adubações 
orgânicas e minerais, com o acréscimo de nematicida 
biológico e/ou de palhada vegetal ao redor das plantas. 
Estes fatores, estudados conjuntamente, provavelmente 
proporcionaram maior controle dos nematoides do solo e 
contribuíram para a melhoria nutricional das plantas, 
elevando a produção de frutos. Os resultados 
demonstram a necessidade de novos estudos sugerindo-
se maior individualização ou separação dos fatores, 
estudados conjuntamente nos diversos tratamentos 
testados nesta pesquisa. 

CONCLUSÃO 
A substituição de herbicidas pela aplicação de palha 
vegetal morta na área de projeção das copas, associadas 
à aplicação de nematicida biológico e da associação de 
adubos minerais e orgânicos proporcionou maior 
produção de frutos em pomar novo de figueiras. 
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Palavras-Chave: Figo, Mucuna, Milheto, Ficus carica. 
 

INTRODUÇÃO 
A figueira (Ficus carica, L) é uma espécie que apresenta 
grande potencial de cultivo para a região sul do Estado de 
Santa Catarina, em função da sua adaptabilidade e valor 
comercial. No Brasil, a cultivar mais cultivada é a ‘Roxo de 
Valinhos’, de grande valor econômico, caracterizando-se 
pela rusticidade, vigor e produtividade. De acordo com 
Medeiros (2002), os solos ideais para o cultivo da figueira 
devem ser profundos, bem drenados e com boa 
capacidade de retenção de água. Já os solos arenosos 
perdem rapidamente a água e são os mais propícios à 
infestação por nematóides. Este autor recomenda, ainda, 
a utilização de cobertura vegetal morta, visando melhor 
desenvolvimento da cultura. Assim sendo, o presente 
trabalho objetivou estudar a influência de diferentes 
espécies de cobertura de solo no desenvolvimento e 
produção de frutos desta espécie. 

METODOLOGIA 
A pesquisa foi desenvolvida no Campus Santa Rosa do 
Sul, localizado na Vila Nova, em Santa Rosa do Sul/SC, 
em pomar com três anos de idade da cultivar ‘Roxo de 
Valinhos’, cultivados em espaçamento de 3m x 2m, em 
solo argilo-arenoso, com infestação de nematoides do 
gênero Meloidogyne. Os tratamentos constaram dos 
seguintes: 1) Cobertura vegetal com mucuna preta 
(Mucuna aterrina); 2) Cobertura vegetal espontânea; e 3) 
Cobertura vegetal com milheto (Pennisetum glaucum, L.). 
Cada tratamento foi constituído de 20 plantas, com área 
de 120m2. A mucuna preta foi semeada nas entrelinhas 
do pomar em espaçamento de 0,50m x 0,50m, no mês de 
agosto de 2016. Na mesma época foi feita a semeadura 
do milheto, a lanço, equivalente a 20kg/ha. Por sua vez, a 
vegetação espontânea predominante da área era 
constituída de picão branco (Galinsoga parviflora), picão 
preto (Bidens pilosa) e serralha (Sonchus oleraceus). Os 
adubos minerais e orgânicos foram aplicados na área de 
projeção da copa das plantas, de acordo com as épocas e 
quantidades recomendadas no Manual de Adubação e de 
Calagem para os Estados do Rio Grande do Sul e de 
Santa Catarina (Manual, 2004). A vegetação nativa foi 
ceifada a 30cm do solo, nos meses de novembro de 2016 
e março de 2017. Para o milheto não foi realizado 
nenhum manejo complementar completando seu ciclo 
naturalmente. Já para a mucuna preta, devido ao seu 
hábito de crescimento indeterminado (trepador) foi 
necessário o desbaste frequente da vegetação que 
crescia sobre figueiras. Nas figueiras, as podas de 
frutificação foram realizadas de acordo com a 
preconização técnica para a cultura. Quinzenalmente, 
durante outubro de 2016 a maio de 2017 foram realizadas 
colheitas de frutos, que foram contados e pesados. Os 
dados foram tabulados e avaliados estatisticamente pelo 
teste de Tukey, a 5% de probabilidade de erro. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os principais resultados deste experimento podem estão 
disponibilizados na Tabela 01, a seguir. 
 
Tabela 01 – Número e peso de frutos por planta de 
figueiras em resposta às diferentes espécies de cobertura 
vegetal nas entrelinhas de cultivo. IFC - Campus Santa 
Rosa do Sul/SC. 2017. 

Tratamentos Número 
de frutos 

Peso dos 
frutos (g) 

1) Mucuna preta 
2) Vegetação espontânea 
3) Milheto 

  38,4 a 
  29,9 ab 
  19,2   b 

   576 a 
   459 ab 
   269   b 

    Coeficiente de Variação (%)   39,6      55,4 

Fonte: os autores. 
Os resultados mostram que houve maior produção de 
frutos quando do cultivo da mucuna preta nas entrelinhas 
do pomar de figueiras. Por tratar-se de uma espécie da 
família das Leguminosas e com boa produção de massa 
vegetal, esta é reconhecida como recuperadora de solos, 
contribuindo com a melhoria da fertilidade devido, 
principalmente, a fixação de nitrogênio. Além disso, esta 
espécie controla o desenvolvimento de ervas daninhas e 
não é hospedeira de nematoides de galhas. Por outro 
lado, por ser uma espécie com hábito indeterminado 
(trepador) necessitou ser podada regularmente, o que 
evitou o “sufocamento” das figueiras. Embora o milheto 
também seja reconhecidamente uma planta não-
hospedeira de nematoides, esta espécie promoveu maior 
sombreamento das figueiras, o que provavelmente 
contribuiu para a obtenção de resultados produtivos 
menos promissores. 

CONCLUSÃO 
A mucuna preta, como cobertura vegetal, promoveu maior 
produção de frutos em pomar novo de figueiras, mas 
necessita de desbaste vegetativo regular, devido ao 
hábito de crescimento indeterminado (trepador).  
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Palavras-Chave: Scarabaeidae, Agroecossistemas, Fauna edáfica.  
 

INTRODUÇÃO 

 
A atuação humana através das práticas agrícolas interfere 
na fauna edáfica que utiliza o agroecossistema como 
habitat (LAVELLE et al., 1997), pois o uso intensivo do 
sistema pode promover modificações no solo (ALVES, 
2006; CORREIA et al., 2009) consequentemente 
afetando, a diversidade dos organismos edáficos 
(CORREIA et al., 2009; NUNES et al., 2009). Este grupo é 
utilizado como importante indicador biológico de qualidade 
do solo e na avaliação de ambientes degradados. 
Segundo o trabalho de LUDWIG et al. (2012) a 
diversidade de indivíduos em sistema extensivo é baixa 
devido a pressão de pastejo ser muito forte decorrendo 
numa seleção de espécies adaptadas às condições 
impostas e, consequentemente, na redução da 
diversidade da fauna edáfica.  Neste sentido nosso estudo 
teve por objetivo descrever a composição da fauna 
edáfica em diferentes sistemas de manejo da produção 
pecuária leiteira no município de Armazém, Santa 
Catarina, Brasil. 

 

METODOLOGIA 

 
O estudo foi conduzido em áreas destinadas à produção 
pecuária leiteira, no município de Armazém, Santa 
Catarina, Brasil (28º15'43"S; 49º01'03" O) no período de 
dezembro/2016 a março/2017. Foram amostrados dois 
sistemas de manejo de gado leiteiro: Voisin (rotacionado) 
e extensivo (Tabela 1). Cada sistema estudado teve duas 
réplicas, com 10.000 m2 cada e uma distância mínima de 
1.000 metros entre as áreas.  
 
Tabela 2. Características gerais das práticas de manejo 
nos sistemas pecuários estudados. 
 

 
 
Para a coleta da fauna edáfica foram montados, para 
cada sistema, 10 pares de armadilhas de queda (pitfall) 
iscadas (fezes humanas e pescado, 20g). Após 48h em 
campo, as armadilhas foram retiradas, e os organismos 
capturados eram fixados em álcool (70%). 
Posteriormente, o material foi triado em laboratório, e os 
indivíduos foram colocados em mantas de algodão. A 
identificação foi realizada por meio de chaves dicotômicas 
presentes no Laboratório de Entomologia (LECAU) do 
Centro de Desenvolvimento Tecnológico Amael Bethoven 
Villar Ferrin (CENTEC) da Universidade do Sul de 
Catarina (UNISUL). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Registramos um total de 133 indivíduos, distribuídos em 
cinco ordens e sete famílias.  A maior abundância de 
indivíduos encontrada foi no sistema rotacionado, 
representado pela família Scarabaeidae (n = 80). A maior 
riqueza encontrada foi no sistema extensivo, sendo 
encontradas todas as famílias registradas.  
  
Tabela 1: Abundância da fauna edáfica em manejo 
extensivo e rotacionado. 

 
 
Devido a sua importância em processos ecossistêmicos, a 
fauna é utilizada como importante indicador de qualidade 
do solo, podendo ser utilizada como ferramenta para 
tomada de decisões em agroecossistemas degradados 
(WINK, 2005). 

CONCLUSÃO 
A fauna edáfica nos ambientes estudados foi 
representada em termos de abundância por cinco ordens 
da classe Insecta, sendo o manejo extensivo o que 
apresentou maior riqueza de táxons.  
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Rotacionado Extensivo

Total área (ha) 8,4 1,5

Nº de animais (UA) 40 25

Uso desparasitante Sim (Ivermectina) Sim (Ivermectina)

Uso herbicida 2,4 - D - trietanolamina e picloram-trietanolamina 2,4 - D - trietanolamina e picloram-trietanolamina

Uso inseticida Não Não

Adubo Sim (Esterco Suíno) Sim (Esterco Suíno)

Lolium multiflorum L. Brachiaria Híbrida - Capim Mulato II

(Convert) e Lolium multiflorum L.

Características 
Sistemas

Espécie Forrageira

Ordem Família Extensivo Rotacionado N 

Coleoptera Cicindelidae 2 3 5

Scarabaeidae 24 80 104

Diptera Sarcophagidae 3 2 5

Muscidae 5 0 5

Hemiptera Reduviidae 1 0 1

Hymenoptera Formicidae 1 6 7

Orthoptera Gryllidae 3 3 6

39 94 133

7 5 7

Abundância

Riqueza

Abundância
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Palavras-Chave: Scarabaeinae, Sistema extensivo, Onthophagus catharinensis. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Popularmente conhecidos como besouros rola-bostas, os 
escarabeíneos (Scarabaeinae) apresentam grande 
importância para o ecossistema auxiliando no ciclo de 
decomposição da matéria orgânica (NICHOLS et al., 
2008) uma vez que transportam massas fecais para 
galerias escavadas no solo abaixo da fonte, principal 
característica dos paracoprídeos (HALFFTER e 
MATTHEWS, 1966). Como consequência direta 
promovem melhorias nas condições físico-químicas do 
solo (ALVES 1977, ENDRES et al. 2005). Além disso, 
auxiliam no desenvolvimento da pastagem através da 
incorporação das fezes de mamíferos, especialmente dos 
grandes herbívoros, como os bovinos (RONQUI e LOPES 
2006). Neste sentido nosso trabalho tem como objetivo 
apresentar a composição da fauna de besouros 
escarabeíneos paracoprídeos encontrados em áreas de 
pastagem, no município de Jaguaruna, Santa Catarina, 
Brasil. 
 

METODOLOGIA 

 
Conduzimos o estudo em áreas destinadas à produção 
pecuária extensiva no município de Jaguaruna, Santa 
Catarina, Brasil (28º36’54”S; 49º01’32”O)  entre os meses 
de janeiro e fevereiro de 2017. Realizamos duas coletas 
para amostragens dos besouros escarabeíneos, sendo 
que em cada área foram montadas 20 armadilhas de 
queda (pitfall) iscadas com fezes de bovinos fresca 
(300g), totalizando 60 armadilhas por coleta. Após 48 
horas em campo, as armadilhas foram retiradas e os 
organismos capturados fixados em álcool 70%. 
Posteriormente o material foi triado em laboratório. A 
identificação dos espécimes foi feita por comparação dos 
insetos presentes na coleção de referência pertencente 
ao Laboratório de Entomologia (LECAU) do Centro de 
Desenvolvimento Tecnológico Amael Beethoven Villar 
Ferrin (CENTEC) da Universidade do Sul de Santa 
Catarina (UNISUL). Os indivíduos amostrados foram 
depositados na Coleção Entomológica do 
LECAU/UNISUL. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Amostramos um total de 1.286 besouros escarabeíneos, 
pertencentes a cinco gêneros, sendo eles: Dichotomius, 
Canthidium, Canthon, Onthophagus e Trichillum, 
distribuídos em 13 espécies (Tabela 1). As espécies mais 
abundantes foram: Onthophagus catharinensis Paullian 
1936 (n = 273) e Trichillium externepunctatum 
Preudhomme de Borre, 1880 (n = 241).     
 

Tabela 1: Besouros escarabeíneos capturados em áreas 
destinadas a produção pecuária extensiva no município 
de Jaguaruna, Santa Catarina, Brasil. D: Diurno; NA: Nenhuma 

Atividade; D-N: Diurno-Noturno; P: Paracoprídeo; T: Telecoprídeo; LC: 
Pouco Preocupante (Least-Concern). 
 

 
 
 
Os besouros escarabeíneos são classificados em três 
grupos funcionais: os paracoprídeos, telecoprídeos e os 
endocoprídeos. Em nosso estudo registramos 23,0% de 
espécies telecoprídeas, as que alocam o recurso na forma 
de esférica e carregam para longe da fonte. Contudo a 
maior parte das espécies registradas foi de 
paracoprídeos, os quais auxiliam na aeração do solo 
através de suas galerias. 
 

CONCLUSÃO 
 

A assembleia de besouros escarabeíneos em áreas de 
pastagem no município de Jaguaruna (SC) apresenta-se 
parcialmente com 13 espécies, divididas em cinco 
gêneros.   
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Peso 

Médio

Atividade Alocação de Recurso (mg) A1 A2 A3

Canthidium trinodosum Boheman, 1858 D P Coprófago − 8,80 8 1 3 12

Canthidium sp.1 NA P − − 0,02 2 4 1 7

Canthon luctuosus Harold, 1868 D-N T Necrófago LC 11,80 1 0 0 1

Canthon rutilans Laporte, 1940 D T Generalista LC 46,20 0 1 7 8

Canthon tetraodon Blanchard, 1846 NA T − LC 15,00 0 0 1 1

Dichotomius ascanius Harold, 1869 NA P Generalista − 195,00 0 0 1 1

Dichotomius assifer Eschscholtz, 1822 N P Generalista − 221,20 2 0 1 3

Dichotomius nisus Olivier, 1789 N P Coprófago − 258,20 34 30 37 101

Dichotomius sericeus Harold, 1867 N P Generalista − 159,60 3 0 2 5

Dichotomius sp.1 NA P − − 0,13 0 0 1 1

Onthophagus catharinensis Paulian, 1936 D-N P Coprófago − 67,00 273 175 20 468

Onthophagus hirculus Mannerheim, 1829 D P Coprófago − 72,00 164 68 10 242

Trichillum externepunctatum Preudhomme de Borre, 1880 NA P Coprófago − 2,60 58 241 137 436

545 520 221 1286

9 7 12 13Riqueza

Abundância 

Pastagem

Espécie N

Status 

IUCN
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PALAVRAS-CHAVE: Desbaste de cladódios, Botânica econômica, Flora exótica, Alimentação alternativa. 
 

INTRODUÇÃO 
O mercado de frutas exóticas vem crescendo no Brasil, 
sendo a pitaya como uma planta promissora devido a sua 
rusticidade, baixas exigências nutricionais e baixa 
exigência hídrica hídrica. Sua produção se restringe aos 
meses de verão e início de outono, portanto nessa época 
acaba gerando uma grande disponibilidade do produto, 
que acaba por reduzir preços de comercialização. A 
pitaya apresenta-se como sendo uma fruta rústica, 
pertencente à família das Cactaceae, com modificações 
anatômicas, presença de cera epiticular, uma cutícula 
bem espessa, os estômatos são localizados nas 
depressões da epiderme, hipoderme colenquimática, 
possuindo grande proporção de células mucilaginosas. 
Justifica-se este trabalho em quantificar a quantidade de 
cladódios para frutos com 400 gramas. O presente 
trabalho teve por objetivo estudar épocas de desbaste de 
cladódios em plantas de pitaya Hylocereus undatus Haw 
Britton & Rose cv. pink para melhorar a produtividade e 
qualidade do fruto produzida. 
 

METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido na propriedade rural de 
Idarlei Daniel Paganini, na comunidade de Sanga da Ripa 
- Município de Praia Grande /SC, com pomar de três 
anos, com manejo de solo orgânico, quebra-vento, 
polinização e utilizando sistemas de condução em poste 
único. As plantas foram selecionadas com delineamentos 
de blocos casualizados, com quatro tratamentos, três 
plantas por bloco e quatro blocos. A área experimental foi 
representada por 12 plantas e tutoradas em mourões de 
eucalipto de dimensões: 15 cm x 15 cm x 1,80 m de 
altura, no espaçamento de 3 x 3 m, em sistema do tipo 
latada. O solo é do tipo argiloso. A adubação utilizada foi 
orgânica, provinda de estercos de aves e bovinos. Como 
cobertura de solo foi utilizado plantio de aveia e 
vegetação nativa entre as plantas. 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. Os tratamentos constaram de: T0 – 
Testemunha; T1 – poda em 15/06; T2 – poda em 28/7; T3 
– poda em 26/8 e poda verde em 29/09. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Como principais resultados com dois anos de avaliação 
para as condições de estudo constata-se com o 
incremento dos cladódios de pitaya (Tabela 1) a 
testemunha sobressaiu-se sobre os demais tratamentos 
quando foi estimada a produção do número de toneladas 
de fruta por planta para a safra de 2015. Já para a safra 
de 2016 a testemunha se equiparou-se com desbaste de 
cladódios em agosto de 2016, evidenciando um efeito dos 
desbaste com o passar dos anos em comparação com 
outros tratamentos. Quando foi observado a massa (g) 

dos frutos a testemunha não se sobressaiu sobre os 
demais tratamentos. Com a avaliação de dois anos o 
desbaste para as condições da planta e local, pode-se 
observar que a testemunha foi a mais produtora, pelo fato 
de possuir mais cladódios e a planta produzir mais flores 
e frutos. A melhor época para realização do desbaste com 
dois anos de avaliação ficou subentendido que foi o mês 
de agosto em que apresentou-se com maior valor em 
massa (g) de fruto. Para diâmetro de fruto  podemos fazer 
a poda nos meses de julho a agosto, dando enfoque 
principalmente para a testemunha (sem desbaste). 

 
 
Tabela 1 – Dados médios de cladódios de ano anterior, do ano e total de cladódios de pitaya cv. 
Pink na propriedade de Tenente para os anos de 2015 e 2016. 
Tratamentos Cladódios 

permanecidos na 
planta (novos) - de 

ano (g) 

Cladódios 
permanecidos na 

planta – (velhos) do 
ano anterior (mm) 

Total de cladódios 
permanecidos na plana 
de ano e de ano anterior 

Safra 2015 2016 2015 2016 2015 2016 
T1 - testemunha 39,08 a 24,67 31,92 a 48,12 71,00 a 72,79 b 

T2 - Poda 15/07  22,00   b 26,00 24,08 b 43,93    46,08 b 69,93 b 

T3 - Poda 28/07 19,17   b 26,00 21,00 b 42,58 40,17 b 68,58 b 

T4 - Poda 26/08 16,17   c 24,50 31,92 b 54,91 48,09 b 79,41 a 

Média 29,03 25,29 27,23 47,38 51,33 72,67 

Significância ** ns * ns * * 

Médias seguidas por letras distintas entre si diferem ao nível de 5% de significância pelo teste de Tukey. 

Tabela 2 – Dados médios da massa do fruto (g); comprimento do fruto e número total de frutos de 
pitayacv Pink na propriedade de Tenente para os anos de 2015 e 2016. 
Tratamentos Massa  médiado 

fruto (g) 
Comprimento médio  

doFruto (mm) 
Número total de frutos 
acumulado Jan - maio 

Safra 2016 2017 2016 2017 2016 2017 
T1 - testemunha 0,370 ab 0,438 112,47 ab 110,04 35 a 39 a 

T2 - Poda 15/07  0,320  b 0,471 117,29 a 114,71 27  b 36 ab 

T3 - Poda 28/07 0,370 ab 0,482 104,11  b 114,29 28 b 32  b 

T4 - Poda 26/08 0,390 a 0,464 113,75 ab 110,39 27 b 39 a 

Média 0,363 0,464 111,91 112,36 29 37 

Significância ** ns * ns * * 

Médias seguidas por letras distintas entre si diferem ao nível de 5% de significância pelo teste de Tukey. 

 

  

CONCLUSÃO 
Com dois anos de avaliação pode-se concluir para as 
condições de estudo que: A testemunha sobressaiu-se 
sobre os demais tratamentos quando foi estimada a 
produção do número de toneladas de fruta por planta para 
a safra de 2016, em comparação com outros tratamentos. 
Quando foi observado a massa (g) dos frutos, a 
testemunha não se sobressaiu sobre os demais 
tratamentos. O desbaste de cladódios surgiu efeito a partir 
do segundo ano para em agosto. 
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Palavras-Chave: Prunnus persica, podridão-parda, Corymbia citriodora. 

INTRODUÇÃO 
Óleos essenciais possuem um grande potencial de uso no 
controle de fungos fitopatogênicos, devido aos seus 
constituintes que possuem ação fungistática (BRUM, 2012). 
O pessegueiro em condições de campo é comumente 
atacado por Rhizopus stolonifer, agente causal da podridão 
mole, em plantas que apresentam algum ferimento (MIO; 
GARRIDO; UENO, 2014).  
Este trabalho teve como objetivo avaliar a eficácia do óleo 
essencial de Corymbia citriodora no controle de Rhizopus 
stolonifer em pêssegos armazenados.  

METODOLOGIA 
O experimento foi realizado com pêssegos cultivar 
‘Chimarrita’, em delineamento experimental inteiramente 
casualizado. Os tratamentos constaram de doses de 0 
(testemunha), 50, 100, 500 e 1000 µl L-1 óleo essencial de 
eucalipto. A unidade amostral foi composta de 4 repetições 
de 12 frutos em cada um. Os frutos foram perfurados com 
uma ponteira de aço inox de 2 mm de diâmetro e 5 mm de 
profundidade, em dois lados opostos do fruto na região 
equatorial. A inoculação de R. stolonifer foi realizada com 
uma solução de esporos obtida de colônias puras na 
concentração de 106 esporos mL-1 em 10 µL. O óleo 
essencial foi aplicado via fumigação. Cada fruto foi 
armazenado individualmente em potes plásticos de 
capacidade de 4,3 L. Juntamente com fruto, foi colocado 
um frasco com o óleo essencial de eucalipto, mantendo-se 
as doses dos tratamentos. Os potes foram vedados com 
filme plástico e mantidos por 30 dias em condições de 
0±1°C e UR= 90±5%. Após o período de armazenagem, os 
frutos foram mantidos a temperatura ambiente por 4 dias e 
avaliou-se a severidade e incidência com a AACPD. Sendo 
a AACPD da severidade calculada a partir da somatória dos 
diâmetros médios das lesões dividido por dois, multiplicado 
pelos dias de observação, conforme Gouvea et al. (2009). A 
AACPD da incidência foi calculada de acordo com a 
porcentagem dos frutos com presença da doença sendo a 
AACPD calculada de mesma maneira que Gouvea et al. 
(2009). Os dados foram submetidos a regressão pelo 
software SAS ®. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados obtidos estão descritos no Gráfico 1.  
A dose que apresentou melhor resultado de controle para 
incidência de R. stolonifer foi a de 100 µL L-1 com valores 
próximos a 40 na AACPD. Para a severidade, a dose de 
500 µL L-1 obteve os menores índices, indicando ser mais 
eficaz sobre o patógeno. A maior dose aplicada, em ambas 
as análises não obteve resultados satisfatórios, 
possivelmente causado por uma fitotoxidez do óleo sobre o 
fruto.  
Silva et al, 2012 já relataram a eficiência do óleo de C. 
citriodora em alface para o controle da podridão mole. 
Segundo Medice et al 2007, o óleo do eucalipto possui 

capacidade de reduzir a severidade da ferrugem da soja em 
plantas cultivadas em casa de vegetação.  

 

 
Gráfico 1. Área Abaixo da Curva de Progresso da Doença 
(AACPD) com base na incidência e severidade de Rhizopus 
stolonifer em pêssegos tratados com óleo essencial de 
Corymbia citriodora nas doses de 0, 50, 100, 500 e 1000 µL 
L-1. 

CONCLUSÃO 
O óleo essencial de Corymbia citriodora foi eficaz no 
controle de Rhizopus stolonifer em pêssegos no período 
pós colheita. A melhor dose para a diminuição da incidência 
foi de 100 µL L-1 e de 500 µL L-1 para a severidade. 

REFERÊNCIAS 
BRUM, Rúbia Borges Cruz Sarmento. Efeito de óleos essenciais 
no controle de fungos fitopatogênicos. 2012. 135 f. Dissertação 
(Mestrado) - Curso de Produção Vegetal, Universidade Federal do 
Tocantins, Gurupi, 2012. Disponível em: 
<http://www.uft.edu.br/producaovegetal/dissertacoes/RÚBIA 
BORGES CRUZ SARMENTO BRUM.pdf>. Acesso em: 12 jul. 
2017. 
GOUVEA, Alfredo de et al. Controle de doenças foliares e de flores 
e qualidade pós-colheita do morangueiro tratado com 
Saccharomyces cerevisiae. Horticultura Brasileira, v. 27, n. 4, 
p.527-533, dez. 2009. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/hb/v27n4/20.pdf>. Acesso em: 19 set. 
2017. 
MIO, Louise Larissa May de; GARRIDO, Lucas da Ressurreição; 
UENO, Bernardo. DOENCAS DA CULTURA DO PESSEGUEIRO E 
MÉTODOS DE CONTROLE. In: RASEIRA, Maria do Carmo 
Bassols; PEREIRA, José Francisco Martins; CARVALHO, Flávio 
Luiz Carpena. Pessegueiro. Brasília: Embrapa, 2014. p. 355-418. 
Disponível em: 
<https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1011203/1
/Pessegueiro355432.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2017.  
SILVA, Cristiane L et al. Óleos essenciais e extratos vegetais no 
controle da podridão mole em alface crespa. Hortic. Bras., Vitoria 
da Conquista, v. 30, n. 4, p. 632-638, Dec.  2012. Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
05362012000400012&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 12 Jul 2017. 
MEDICE, Regiane et al. Óleos essenciais no controle da ferrugem 
asiática da soja Phakopsora pachyrhizi Syd. & P. Syd. Ciênc. 
agrotec., Lavras, v. 31, n. 1, p. 83-90, Feb.  2007. Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
70542007000100013&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 12  Jul  
2017.   

ISSN 2526-4044      p. 882



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

 

AVALIAÇÃO DOS ATRIBUTOS FÍSICO-QUÍMICOS DE ALFACE CRESPA EM 
SISTEMA DE CULTIVO ORGÂNICO 

Talita Maia Freire(1); Dara Chaves Paixão(1); Dione Joaquim Pereira(1); Lorena dos 
Santos Campos(1); Luciana dos Santos Dias de Oliveira(1); Aquidauana Miqueloto (2)  
1Universidade Estadual do Tocantins/Engenharia Agronômica/UNITINS/E-mail:talitamaiafreire@gmail.com 

dara.passion@gmail.com; dionejoaquim@gmail.com; lorennasantoscampos@gmail.com 
2Instituto Federal de Santa Catarina/Produção Vegetal/IFSC/E-mail: aquidauana.miqueloto@ifsc.edu.br 

 
Palavras-Chave: Massa Fresca, Sólidos Solúveis, Acidez Titulável.  
 

INTRODUÇÃO 
A alface (Lactuca sativa L.) é uma hortaliça de grande 
importância econômica e é produzida e consumida em 
todas as regiões brasileiras. Entretanto apresenta elevada 
perecibilidade, em função de apresentar elevada taxa 
respiratória e transpiratória. Então, uma das alternativas a 
ser utilizada para conservar a qualidade das alfaces é a 
empregabilidade do pré-resfriamento. Dessa forma, o 
objetivo deste trabalho foi avaliar os atributos físico-
químicos de alfaces crespas cultivadas em sistemas de 
produção orgânica submetidas ao pré-resfriamento.   

 

METODOLOGIA 
O experimento foi conduzido no Centro de Ciências 
Agrárias do Tocantins (CCA) Palmas – TO (latitude 
10°24'21.60"S e longitude 48°21'32.76"O, a 220m de 
altitude). Foram utilizadas alfaces crespas da variedade 
Vera cultivadas em sistema de produção orgânica. As 
alfaces foram colhidas aos 67 dias após a semeadura e 
levadas para o laboratório, onde foram submetidas a 
imersão com água a 4°C (o pré-resfriamento) e sem pré-
resfriamento (controle). As alfaces foram expostas por 
seis dias a temperatura de 25°C e Ura 70-80% e 
avaliadas quanto a   massa fresca, acidez titulável (AT) e 
sólidos solúveis (SS). O experimento foi realizado em 
delineamento inteiramente casualizado com cinco 
repetições, sendo cada repetição constituída de 10 
plantas.  Os dados obtidos foram submetidos à análise de 
variância (ANOVA). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Para a massa fresca, na análise inicial obteve-se uma 
média de 188,47 g no pré-resfriamento e de 191,34 g no 
controle. Já na segunda aferição de massa fresca a média 
foi de 202,37 g no pré-resfriamento e de 139,03 g no 
controle. As alfaces submetidas ao pré-resfriamento 
obtiveram um leve incremento na massa fresca quando 
comparadas ao controle, por terem absorvido parte da 
água em que foram imersas. Entretanto, as alfaces do 
grupo controle tiveram uma maior perda de massa fresca 
(27%) quando comparadas às submetidas ao pré-
resfriamento (Figura 1). Isso ocorreu, porque as alfaces 
que não foram submetidas ao pré-resfriamento exibiram 
maior respiração e transpiração. A perda de massa em 
hortaliças folhosas ocorre principalmente pela perda de 
água e está diretamente relacionada com a sua vida útil 
(MORETTI, SARGENT, 2000). Já para a AT e SS não foi 
verificado diferenças significativas entre os tratamentos 
(Tabela 1). Os resultados encontrados corroboram com os 
encontrados por Fontana (2016) em trabalho realizado 
com alfaces cultivadas em sistema orgânico.  

controle resfriamento

140

160

180

200

220

 

 

               6        

M
a

s
s
a

 f
re

s
c
a

 (
g

)

Dias 

 Controle

 Pré-resfriamento

               3   

 
Figura 1 - Massa fresca (gramas) de alfaces sem pré-
resfriamento (controle) e submetidas ao pré-resfriamento, 
mantidas por 6 dias em temperatura a 25°C e Ura 70-
80%. Palmas - To, 2016. 
 
Tabela 01 – Teor de sólidos solúveis e acidez titulável em 
alfaces controle e submetidas ao tratamento de pré- 
resfriamento após seis dias a temperatura de 25°C e Ura 
70-80%. 

ns: não difere significativamente 

 

CONCLUSÃO 
As alfaces submetidas ao pré-resfriamento não 
apresentaram perda de massa fresca quando comparada 
as alfaces do tratamento controle após seis dias de 
exposição a temperatura de 25°C e Ura 70-80%. Já para  
O SS e AT não foram verificadas diferenças significativas 
entre os tratamentos.  
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Tratamento SS (° Brix) AT (%) 

Controle 6.4 0.5 

Pré-resfriamento 5.1 0.4 

Probabilidade ns ns 

CV 17.67 14.14 
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Palavras-Chave: Forragicultura, Gramíneas, Leguminosas, Pastagem. 
 

INTRODUÇÃO 
A qualidade proteica das forrageiras são importantes para 
determinar a eficiência nutricional no sistema alimentar 
dos ruminantes. Para que a forragem atenda o mínimo 
das necessidades do animal e estimule a fermentação 
ruminal é necessário que possua no mínimo 7% de 
proteína bruta. A região sul catarinense tem 
características de microclima diferente do resto do sul do 
pais, tendo invernos mais amenos, característica que 
favorecem a utilização de gramíneas de clima tropical no 
sistema de pastejo rotacionado, ocasionado muitas vezes 
o pastejo quando essas forragens apresentam na sua 
fase reprodutiva (florecimento). Este trabalho foi proposto 
para verificar o nível de proteína de forragens de clima 
tropical. 
 

METODOLOGIA 
Foram mensurados os níveis de proteína bruta das 
forragens perenes de clima tropical, Brachiaria 
brizantha cv. Marandu; B. brizantha cv. MG15 
Braúna; Brachiaria brizantha cv. MG5 Vitória; B. 
brizantha.MG4; Panicum maximun cv. Aruana; P. 
maximun cv. MG 12 Paredão; P. maximun cv. Atlas, 
Pennisetum purpureum Schum cv. Kurumi; P.p.S. 
cv. Cameron roxo; Pennisetum purpureum X 
Pennisetum glaucum cv. Carajás, conforme 
metodologia proposta por AOAC (1984). Para obter 
o valor da porcentagem de proteína da amostra, o 
volume de ácido gasto foi colocado na seguinte 
fórmula: %PB = (((Vol. ác. x 14 x 0,106)x 6,25 )x 
100)/peso da amostra. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na Tabela 1 estão descritos os níveis proteicos das 
forrageiras perenes de verão em estádio reprodutivo 
estudadas. Estas podem ser divididas em três grupos, o 
grupo das Brachiarias, o grupo dos Panicum e o grupo 
dos Pennisetum. No grupo das Brachiarias se destaca a 
cultivar MG4 que proporcionou 16,8% de PB, seguido 
pela MG15 Braúna com 11,48% de PB e a MG5 Vitória 
com 8,31% de PB, todas as cultivares acima citadas 
apresentaram valores acima do mínimo exigido pelos 
ruminantes para que ocorra a boa fermentação ruminal, 
enquanto que o cv. Marandu apresentou nível proteico 
abaixo do considerado mínimo, podendo acarretar em 
defict nutricional aos ruminantes na fase reprodutiva da 
forragem. No grupo dos Panicum apenas o cv, MG12 
Paredão apresentou níveis proteicos satisfatórios 
(18,41%), enquanto que cv. Aruana e Atlas ficaram com 
níveis abaixo do mínimo, valores de 6,24 e 5,56 % de PB. 

O grupo dos Pennisetum os cv. Kurumi e Carajás 
apresentaram níveis proteicos de 8,05 e 9,80%, por sua 
vez o cv. Cameron roxo ficou bem aquém do mínimo ideal 
para ser utilizado na alimentação de ruminantes. 
 
Tabela 01 – Nível proteico de forrageiras perenes de 
clima tropical. 

Forrageira %PB 

Brachiaria brizantha cv. Marandu 6,19 
Brachiaria brizantha cv. MG15 Braúna 11,48 
Brachiaria brizantha cv. MG5 Vitória 8,31 
Brachiaria brizantha. cv.MG4 16,8 
Panicum maximun cv. Aruana 6,24 
Panicum maximun cv. MG 12 Paredão 18,41 
Panicum maximun cv. Atlas 5,56 
Pennisetum purpureum Schum cv. Kurumi 8,05 
Pennisetum purpureum Schum cv. 
Cameron roxo 

4,15 

Pennisetum purpureum X Pennisetum 
glaucum cv. Carajás 

9,80 

 

CONCLUSÃO 
A forrageira Panicum maximun cv. MG 12 Paredão  
apresenta a maior porcentagem de proteína bruta. 
Enquanto as variedades Brachiaria brizantha cv. 
Marandu, Panicum maximun cv. Aruana, Panicum 
maximun cv. Atlas e Panicum maximun cv. Atlas 
não atingiram o valor mínimo de 7%, necessário 
para promover o estímulo da fermentação ruminal. 
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Palavras-Chave: Coelhos, Alimentação, Proteína. 

INTRODUÇÃO 
A região da Associação dos Municipios do Extremo Sul 
Catarinense (AMESC) apresenta déficit na variedade e 
quantidade de alimento apropriado para a alimentação 
cunicula,  a qual deve ser diversificada, nutritiva e 
suficiente ao propósito da criação. Como opção para 
suprir essa deficiência podemos citar as forrageiras na 
forma de fenos, , principalmente  de leguminosas (RIOS, 
2005) como os de trevo branco (Trifolium repens L.), trevo 
vermelho (Trifolium pratense L.) e o de cornichão (Lotus 
corniculatus L.). Os fenos dessas leguminosas 
apresentam significativos valores de proteína bruta, 
matéria orgânica e matéria mineral, capazes assim de 
suprir as necessidades nutricionais dos coelhos de 
maneira eficiente.  tornando assim sua alimentação mais 
completa e saudável.  Foram coletadas amostras de 
leguminosas com o objetivo de verificar os níveis de 
proteína bruta, minerais e matéria orgânica visando a 
possibilidade futura para a produção de feno.   

METODOLOGIA 

Foram coletadas amostras das leguminosas trevo branco 
(Trifolium repens L.) cv. Zapican, trevo vermelho (Trifolium 
pratense L.) cv. Estanzuela 116 e o de cornichão (Lotus 
corniculatus L.) cv. São Gabriel, em  canteiros formados 
na área de agrostologia do Instituto Federal Catarinense 
Campus Santa Rosa do Sul para determinação do teor de 
proteína bruta, matéria mineral e matéria orgânica,. Após 
a coleta de amostras essas foram secas em ar forçado a 
60°C por 72 horas, após foram moídas em moinho tipo 
Willey na granulometria de 1 mm. Para determinação da 
Proteína Bruta (PB) foram pesadas aproximadamente 
0,100 g da amostra em balança com precisão de 0,0001g, 
após foram colocadas em tubos de ensaio identificados e 
acrescido 7 ml de mistura digestora (sulfato de potássio e 
sulfato de cobre pentahidratado (10:1)) e 5 mL de ácido 
sulfúrico (H2SO4).Em seguida, foi realizada a digestão em 
bloco digestor com aumento gradual da temperatura até 
350 °C, e com tempo determinado pelo ponto de viragem, 
que é observado quando a amostra apresenta coloração 
verde claro. Após esfriar, adicionou-se 10 ml de água 
deionizada no tubo e homogeneíza-se a amostra por 
agitação manual. Posteriormente, os tubos foram levados 
ao conjunto de destilação micro-kendal, onde foi 
acrescentado 20 mL de hidróxido de sódio (NaOH) a 50%, 
e 20 ml de ácido bórico a 4 %, 50 ml de água deionizada, 
os indicadores: vermelho de metila e verde de 
bromocrenol em um erlenmeyer. Ao final deste processo, 
foi titulado com ácido sulfúrico (H2SO4l 0,106N), até o 
ponto de viragem. Para obter o valor da porcentagem de 
proteína da amostra das pastagens, o volume de ácido 
gasto foi colocado na seguinte fórmula: %PB =((Vol. ác. x 
1,4 x 0,106)x 6,25 )/peso da amostra. A matéria mineral e 
orgânica foi determinada pela queima de 
aproximadamente 2 g de amostra colocadas em cadinho 
de porcelana, que foram para mufla a 600°C, o resultado 
da queima do material incinerado pela diferença entre o 

peso da amostra e das cinzas restantes foi determinado a 
percentagem de matéria orgânica, por diferença foi 
determinado o teros de cinzas das amostras de 
leguminosas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os coelhos são animais com cécum funcional que 
necessitam, conforme a finalidade, de níveis de proteína 
bruta elevados  para suprir suas necessidades 
nutricionais,  oscilando entre 14,2 até 18,5%, quando na 
fase de engorna e reprodução, respectivamente 
(FERREIRA et. al., 2012). Os valores observados de 
proteína bruta verificados para o trevo branco cv. Zapican, 
trevo vermelho cv. Estanzuela 116 e Cornichão cv. São 
Gabriel foram de 23,24; 21,04 e 16,62% PB, 
respectivamente, todos com potencial para entrarem 
como constituintes da dieta de coelhos, devendo na 
escolha de qual utilizar a adaptação da planta ao clima e 
fertilidade do solo da região.  Além de altos valores 
proteicos, as plantas de trevo branco cv. Zapican, trevo 
vermelho cv. estanzuela 116 e cornichão cv. São Gabriel 
também apresentam, respectivamente, os valores de 
5,88%; 9,74% e 5,22% de matéria mineral, além de 
94,12%; 90,25% e 94,78% de matéria orgânica. Os 
minerais vão contribuir para o bom funcionamento 
fisiológico, enquanto a parte orgânica da planta 
representa a capacidade de assimilação de nutrientes,   
constituindo assim plantas com potencial para a produção 
de feno com alto valor nutritivo e uma ótima opção para 
ampliação e diversificação da alimentação de coelhos. 
Figura 01 –Trevo vermelho (Trifolium pratense L.) cv. 
Estanzuela 116, cornichão (Lotus corniculatus L.) cv. São 
Gabriel e trevo branco (Trifolium repens L.) cv. Zapican. 

 
Fonte: Arboitte, 2017 

CONCLUSÃO 
As espécies forrageiras de trevo branco, trevo vermelho e 
cornichão são boa alternativa para a fenação podendo 
serem utilizadas na alimentação cunicola devido aos 
teores de proteína bruta, matéria mineral e orgânica. 
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Palavras-Chave: Avena strigosa; diploide, Lollium multiflorum, tetraploide. 
 

INTRODUÇÃO 
Dentre as culturas de inverno mais utilizadas para a pro-
dução de massa forrageira para alimentação de animais 
se destaca o consórcio entre a aveia preta (Avena strigo-
sa L.) e o azevém (Lolium multiflorum L.).  Cultivares de 
azevém estão sendo introduzidas no mercado, podendo 
ser conforme a sua plóidia (2n ou 4n) determinando o 
grau de alternatividade e a duração do ciclo vegetativo 
(Tonetto, 2009). Este trabalho visa verificar os cultivares 
de azevém disponíveis no mercado, qual apresenta maior 
produção de massa verde, após 60 dias da implantação, 
em consorcio com aveia preta. 
 

METODOLOGIA 
Foram introduzidos no Instituto Federal Catarinense 
Campus Santa Rosa do Sul, canteiros com os cultivares 
de azevém tetraplódie INIA Escórpio (LE1963) var. itálico 
e WINTER STAR var. westerwoldicum e cultivares de 
azevém diploide LE 284 var. westerwoldicum e COMUM 
já naturalizado, consorciados com aveia preta. As 
quantidades de sementes implantadas foram de 25 kg/ha 
para os cultivares de azevém e de 80 kg /ha para a aveia 
preta. Foi utilizada adubação de base de 200 kg/ha da 
fórmula NPK 10-20-20 e para adubação de cobertura 50 
kg/ha de nitrogênio na forma de Uréia Para determinação 
da produção de massa verde por hectare foi realizado 
dois cortes por cultivar, com auxílio de quadro de ferro 
com área conhecida, após 60 dias da implantação. 
Também foram tomadas medidas de altura de planta para 
correlacionar a altura com a produção de massa verde. 
Foi realizado o teste “F” entre as médias das alturas e da 
produção de massa verde dos cultivares e correlação de 
Pearson entre a altura da forragem e a produção de 
massa verde utilizando o programa EXCEL®. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na tabela 1 estão descritas as médias das alturas e da 
produção de massa verde /há do consórcio de aveia preta 
(Avena strigossa L.) com os cultivares de azévem (Lolium 
multiflorum L). O teste f demonstro que os consórcios de 
aveia preta com os cultivares de azevém não 
apresentaram diferença (P>0,05) quanto a altura e a 
produção de massa verde em kg/ha, estas observações 
podem estar associadas principalmente em função da 
aveia preta apresentar ciclo mais precoce quando 
comparado ao ciclo do azevém, apesar dos cultivares 
tetraploides serem considerados mais precoce e de maior 
ciclo quando comparados aso cultivares diploides. A 
altura média foi de 34,5 cm, onde o valor da maior altura 
foi de 36,5 cm verificado para o consórcio da aveia preta 
com o cultivar WINTER STAR var. westerwoldicum 
(tetraploide), e a menor altura de 30,0 cm para o 
consórcio aveia preta com o cultivar COMUM (diploide), a 
característica de altura no azévem é ligada a plóidia dos 

cultivares, onde os cultivares de tetraploides apresentam 
altura pouco superior aos cultivares diploides que se 
propagam melhor em temperaturas mais baixas. Quanto a 
produção de massa verde por hectare após 60 dias do 
plantio, a média foi de 7.112 kg. O consorcio da aveia 
preta com azevém do cultivar LE 284 apresentou melhor 
produção com valor de 8.054 kg/ha, enquanto que o 
consorcio da aveia preta com azevém do cultivar WINTER 
STAR produziu 6.294 kg, corroborando com os dados 
observados por Tonetto (2009) que observaram maior 
produção de massa para cultivares diplóides. A correlação 
entre a altura das plantas e a produção de massa verde 
foi de 0,11 considerada fraca, no caso desse estudo. 

 
Tabela 01 – Altura em cm e produção de massa verde por 
hectare do consórcio de aveia preta (Avena strigossa L.) 
com os cultivares de azévem (Lolium multiflorum L) INIA 
Escórpio, WINTER STAR, LE 284 e COMUM. 

Cultivares de 
azevém 

Altura, cm PMV kg/ha 

INIA Escórpio 34,5 6762 
WINTER STAR 36,5 6294 
LE284 36,0 8054 
COMUN 30,0 7340 

Média 34,25 7112 

Fonte: Autor 
 

CONCLUSÃO 
 O consórcio da aveia preta e dos cultivares de azevém 
apresentaram alturas e produção de massa verde 
idênticas, sendo que a escolha para um ou outro 
consórcio vai depender do estudo da produção de massa 
em todo o ciclo das plantas e por mais anos para reduzir 
efeitos climaticos. 
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Palavras-Chave: Acompanhamento, Gerenciamento, Viabilidade 
 

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. 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 
técnico em agropecuária integrado ao ensino médio com 
acadêmicos de engenharia agronômica e servidores do 
Campus, para que esses possam auxiliar os agricultores 
no desenvolvimento e fortalecimento da agricultura e 
pecuária regional. 

METODOLOGIA 
 

Inicialmente teve a manutenção do grupo técnico integra-
do por alunos do curso de Engenharia Agronômica e Téc-
nico Agrícola 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, o grupo ficou 
responsável pelas questões inerentes ao projeto, discus-
são 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, os quais foram selecionados e 
convidados a participar do projeto. O grupo organizou 
atividades em que os demais alunos do IFC - Campus 
Santa Rosa do Sul tinham a possibilidade de ir até as 
propriedades, mediante autorização do proprietário, com a 
possibilidade de conhecer, realizar atividades, questionar 
e propor melhorias aos produtores. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os agricultores atendidos trabalhavam e estavam em 
processo de transição do cultivo de tabaco (N. tabacum 
L.) para outros cultivos, nestas propriedades atendidas 
tinham presente o cultivo de amora preta (Rubus spp.), 
maracujá (Passiflora edulis), pitaya (Hylocereus undatus), 
pimenta biquinho (Capsicun chinense) e hortaliças, 
também foram atendidos bovinocultores de leite e 
apicultores. Durante as atividades do projeto, foram 
estudadas novas culturas que apresentam potencial de 
expansão na região, podendo se destacar a busca por 
assistência por produtores de leite. 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 realizadas as 
atividades de revisão de colmeias de abelhas Apis 
melliferas, visitas a meliponicultores e manejo com 
bovinos de leite. 

CONCLUSÃO 
A execução deste projeto possibilitou a aproximação do 
Instituto Federal Catarinense-Campus Santa Rosa do Sul 
com a comunidade externa, integrando os alunos envolvi-
dos com a realidade do mercado de trabalho. O trabalho 
de extensão fornece a informação das necessidades da 
comunidade, a partir deste ponto é possível seguir objeti-
vos para solucionar os problemas encontrados, e a partir 
dos problemas encontrados, foi possível ver possíveis 
linhas de pesquisa para suprir a necessidade de informa-
ções por parte dos produtores.  
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Palavras-Chave: Apis mellifera, caixas apícolas, enxame. 
 

INTRODUÇÃO 
Abelhas Apis mellifera scutellata africanizadas vivem em 
colônias, que dependendo da estação do ano e 
principalmente da abundância de néctar ou pólen podem 
desencadear o processo denominado enxameação 
(Wiese, 1995), que corresponde a divisão da colônia, na 
qual a rainha mais velha parte com algumas abelhas 
operárias para novo local de nidificação. A compreensão 
dos fatores como volume do espaço disponível, tamanho 
da entrada, distância da colônia mãe e presença de favos 
velhos para nidificação do enxame, podem auxiliar na 
confecção de caixas iscas (Seeley, 2006). O estudo teve 
por objetivo avaliar a viabilidade de caixas iscas 
confeccionadas com papel kraft envoltas ou não com filme 
plástico. 

 

METODOLOGIA 
O trabalho foi desenvolvido no período de 15 de abril a 15 
de julho de 2016, no município de Santa Rosa do Sul, Es-
tado de Santa Catarina, Brasil. Foram testados dois tipos 
de caixas iscas confeccionadas com papel kraft com e sem 
filme plástico, para abelhas Apis mellifera scutellata africa-
nizadas. Foram alocados três exemplares de cada trata-
mento em três pontos distintos. A avaliação da durabilidade 
foi realizada por meio de visitas diárias nos locais onde se 
encontravam as iscas e quando estas apresentavam furos 
com tamanho maior de 10 cm² eram substituídas. Os dados 
climáticos foram obtidos na estação meteorológica locali-
zada no Instituto Federal Catarinense, Campus Santa Rosa 
do Sul. Os dados foram submetidos a análise de variância 
ao nível de 5%. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Durante os 93 dias de realização do experimento as caixas 
iscas que se encontravam envoltas pelo plástico filme su-
portaram as adversidades climáticas, entretanto, as com o 
papel kraft foram substituídas com apenas 12 dias de ex-
perimento, ou seja, no dia 26/04/2016. A troca ocorreu de-
vido à precipitação de 55,09mm que ocorreu entre os dias 
16 e 18 de abril (tabela 1). A intensidade da chuva constitui 
o principal fator para a troca das caixas, pois o impacto da 
gota da chuva ao cair sobre a superfície do papel Kraft 
acarretou a quebra de sua resistência (expansão - chuva e 
retração - sol) com posterior dano, sendo este evidenciado 
após alguns dias de sol. Os danos acometidos nas caixas 
de papel kraft sem o envoltório de filme plástico tornaram 

essa pouco viáveis a captura de enxames, devido a danifi-
cação ocorrida pelas intempéries climáticas.  
 

Tabela 1: Chuva em mm, intensidade média em mm (I. M.) 
e máxima em mm (I. Ma) de chuva no mês de abril 

 

Após a troca realizada no dia 26 de abril, as caixas iscas 
com papel Kraft sem o filme plástico, suportaram 81 dias, 
ocorrendo novamente problemas após as chuvas ocorridas 
no mês de julho (tabela 2). As baixas intensidades de chuva 
ocorridas em maio a junho, não danificaram as caixas; po-
rém no mês de julho a intensidade de 21,59mm/hora foi 
cinco vezes maior que de junho, valor de 4,83mm/hora. 
Este motivo, fez com que o papel não resistisse à grande 
força realizada pela gota a chuva, tendo o vento como fator 
contribuinte, o qual acarretou danos laterais. 
 
Tabela 2: Chuva em mm intensidade média em mm (I. M.) 
e máxima em mm (I. Ma) de chuva no mês de julho 

Dia   
Julho 

9 11 13 14 

Quantidade (mm)  10,17 80,00 4,56 94,49

I. M. (mm/hora)  1,70 4,44 0,46 4,30

I. Ma. (mm/hora)   3,05 21,59 3,81 16,76

 

CONCLUSÃO 
As caixas iscas são uma alternativa para captura de 
enxames de abelhas Apis mellifera scutellata 
africanizadas, tendo como melhor resposta no quesito 
durabilidade as envoltas com plástico filme. 
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Palavras-Chave: Componentes do rendimento, Sulfammo, Uréia.  
 

INTRODUÇÃO 
A cultura do milho (Zea mays L.) quando tratado de ferti-
lidade de solo é muito exigente, principalmente relacio-
nado ao macronutriente nitrogênio. A deficiência de ni-
trogênio pode chegar a reduzir o rendimento de grãos 
entre 10 e 22% (SUBEDI & MA, 2009). No Brasil atual-
mente, a cultura do milho tem sido cultivada em duas 
épocas de semeadura, sendo uma de verão e outra sa-
frinha no início do inverno. Realizar aplicação de diferen-
tes doses de nitrogênio, por fontes diferentes (concen-
trada ou por liberação controlada), ajuda a minimizar o 
número de aplicações visando diminuir gastos e obter o 
desempenho da produção, aumentando os lucros do 
produtor. Este trabalho teve como objetivo avaliar a apli-
cação de diferentes doses, fontes e época de nitrogênio 
em cobertura na cultura. 
 

METODOLOGIA 
O experimento foi realizado na propriedade do produtor 
Joel Silva (29°08’S, 49°45’W e altitude 12 m), município 
de Santa Rosa do Sul, SC. O preparo de solo foi realizado 
com grade aradora e a semeadura sucedido no dia 
03/09/2016, com uma semeadora adubadora no sistema 
plantio direto. O híbrido simples utilizado foi o 2A401 da 
empresa Dow AgroSciences com população de 65.000 
plantas ha-1, a adubação de base foi realizada com 350 
kg ha-1 do adubo formulado 07:28:14 (NPK). Realizou-se 
análise de solo na área do experimento, após  ter sido 
feito a semeadura sendo coletado amostras nas 
entrelinhas de  semeadura (evitando interferência com a 
adubação de base), na profundidade de 0-20 cm, onde foi 
determinado o teor de de Matéria Orgânica (M.O) 
presente no solo. Com o resultado do teor de M.O da 
análise que ficou em 1.8%, foi recomendada por meio do 
Manual de Recomendação de Adubação e Calagem para 
os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul de 
2016, a aplicação de 200 kg ha-1 de N. O delineamento 
utilizado foram de blocos ao acaso com 4 repetições. A 
área do experimento contava com 660 m², onde foi 
dividida em 44 parcelas com 15 m² cada. Os tratamentos 
utilizados foram a aplicação de 2 fontes de N: A Ureia 
com 45% de N e o Sulfammo com 29% de N, também 
foram realizados em diferentes estádios de 
desenvolvimento da cultura do milho, VE (emergência), 
V4 (4 folhas completamente desenvolvidas) e V6 (6 folhas 
completamente desenvolvidas). Utilizando as doses de 
uréia de 50% (0,333 kg), 100% (0,666 kg) e 150% (0,999 
kg) e sulfammo 50% (0,5172 kg), 100% (1,034 kg) e 
150% (1,5512 kg). A colheita foi realizada de forma 
manual. Foram coletadas, aleatoriamente, seis espigas 
em cada parcela. As avaliações constaram de: 

determinação do número de fileiras de grãos, número de 
grãos por fileiras, número de grãos por espiga e massa de 
grãos de seis espigas. A umidade foi corrigida para 13%, 
secando-se o material em uma estufa de ar forçado por 
48 horas à temperatura de 60 °C. Os dados foram 
analisados utilizando o pacote estatístico Sisvar. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O número de fileiras por espiga não deferiu 
estatisticamente entre as fontes, épocas e doses 
testadas. O número de grãos por fileira apresentou 
diferença estatística entre os tratamentos. O tratamento 
com a fonte de N Sulfammo aplicado em 50% no VE e 
50% no V4 foi o que apresentou melhor desempenho, 
com valor de 39,19 grãos por fileira. Em contrapartida a 
fonte de N a base de ureia, resultou no menor número de 
grãos por fileira, no tratamento 50% V4 (35,5 grãos por 
fileira). Este resultado já era esperado, pois a oferta de N 
aplicada nesta dose não supriu a demanda da planta. O 
tratamento que se destacou na avaliação de número de 
grãos por fileira foi a aplicação da fonte sulfammo 
parcelada 50% VE e 50% V4, sendo esse resultado 
explicado pelo fato de parcelar a aplicação e se tratar de 
uma tecnologia de liberação lenta, onde ocorre um maior 
aproveitamento do N, principalmente por ser aplicado em 
um estádio de desenvolvimento onde ocorre a definição 
da produção potencial de grão. Na avaliação de número 
de grãos por espiga não houve diferença estatística entre 
tratamentos. O peso de seis espigas diferiu entre os 
tratamentos, sendo o melhor desempenho (1433,65 g.) 
aquele com a aplicação de Sulfammo 50% VE e 50% V4 
e o menor resultado aquele com a aplicação de ureia 
150% VE, com um valor de 1069,19 g. 

CONCLUSÕES 
Os tratamentos não diferiram estatisticamente quando 
foram avaliados número de fileiras por espiga e número 
de grãos por espiga. 

A aplicação de sulfammo 50% VE e 50% em V4 foi o 
tratamento que apresentou o melhor resultado para 
número de grãos por fileira e peso de seis espigas. 
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INTRODUÇÃO 
A aquaponia é uma forma de cultivo sem o solo que 
integra princípios da hidroponia e piscicultura em um 
arranjo que produz peixes e plantas para o consumo 
humano. Tal arranjo pode ser variado dentro da 
aquaponia porém alguns elementos são indispensáveis, 
como um adequado viveiro de peixes, um decantador 
para que a fração sólida das fezes seja removida, e um 
ambiente propício para a filtragem biológica, que ocorre 
através da oxidação da amônia excretada pelos peixes 
por bactérias que em dois grupos passam a amônia para 
o nitrito e por último nitrato, forma esta, que é pouco 
tóxica para os peixes e a principal forma de absorção 
pelas plantas (ANNUNCIATO, 2017). Estas últimas, 
quando estabelecidas formam um filtro em suas raízes, 
purificando a água do sistema por retirar nutrientes dele 
(FAO, 2014; MENEZE, 2015). Com o objetivo de construir 
um protótipo, de aquaponia e avaliar as características 
hidráulicas e mecânicas, ideais para o funcionamento do 
sistema, no Instituto Federal Catarinense campus Santa 
Rosa do Sul, iniciou-se este projeto. 

METODOLOGIA 
Para a obtenção de dados a respeito da dinâmica de um 
sistema aquapônico, construiu-se dentro de uma estufa 
um sistema com os seguintes elementos constituintes: 
uma caixa de água com 2m3 onde ficaram os peixes, 
acoplada a um tambor de 210L para retirada dos sólidos 
por decantação. Outra caixa de água de 250L 
funcionando como “sump“ (local de drenagem do 
sistema). Uma caixa retangular de 3x1x0,3 metros de 
altura possuindo um volume interno de 0,9m3, feita em 
madeira, revestida com plástico para impermeabilização e 
preenchida de brita foi o filtro biológico e um sifão enchia 
e drenava essa caixa. A espécie de peixe introduzida foi a 
tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), e as espécies 
cultivadas para teste foram alface (Latuca sativa L.), e 
tomate (Solanum lycopersicum L.). Para se avaliar os 
parâmetros de qualidade de água utilizou-se testes 
comerciais para a concentração de amônia e nitrito (em 
ppm) e para pH. 
  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Apesar do desenvolvimento das plantas estar dentro do 
esperado, as análises de água (Tabela 01) e as 
observações feitas do comportamento dos peixes, 
demonstraram que, mesmo com um correto 
dimensionamento do sistema no que se refere a biomassa 
final por volume de água, os altos níveis de nitrito e 
amônia registrados após três dias da introdução dos 
peixes, as temperaturas baixas e uma certa fragilidade 
dos peixes introduzidos ainda alevinos, com massa entre 
de três a sete gramas, fez com que um protozoário 
(provavelmente Ichthyophthirius multifiliis) se proliferasse. 
Para amenizar a perda de sais dos peixes para água e 
reduzir a presença do parasita, quando constatado o 
elevado nível de nitrito na água, adicionou-se dois quilos 
de sal de cozinha no tanque dos peixes. 

 
Tabela 01: Dados obtidos das concentrações de 

Amônia e Nitrito para o sistema 
Item Dia ppm

Amônia 
Amônia 
Amônia   
Amônia 

23/10 
03/11 
01/12 
23/12 

0,01 
0,009 
0,002 
0,001 

Nitrito 
Nitrito 
Nitrito 
Nitrito

23/10 
03/11 
01/12 
23/12 

2,8 
0,5 
1,0 
0,0

Fonte: os autores 

CONCLUSÃO 
No decorrer do projeto pode-se concluir que no sistema 
de aquaponia é indispensável um adequado sistema de 
filtragem biológico que deve, antes da introdução dos 
peixes, possuir a capacidade de converter as formas 
tóxicas de nitrogênio para as não tóxicas, pois, elevados 
níveis de nitrito geram danos já que ocasionam o stress 
aos peixes. No que se refere ao componente vegetal, o 
crescimento foi vigoroso tanto nas alfaces como tomates 
que apresentaram rápido desenvolvimento. Já os peixes 
devidos os fatores apresentados acabaram mortos pelo 
parasita. Neste primeiro sistema projetado, encontramos 
algumas dificuldades, pois não dispúnhamos dos 
equipamentos ideais, mesmo assim o sistema pode 
funcionar contando com bombas de máquina de lavar, 
recobertas por resina para o isolamento da água e 
ventures para oxigenação, considerados simples, porém 
mediamente funcionais, além de um alimentador 
automático desenvolvido por nós mesmos para efetuar a 
alimentação de forma autônoma. Após as análises deste 
primeiro teste, um novo sistema está sendo montado, com 
equipamentos mais adequados, preparo prévio do filtro 
biológico utilizando o cloreto de amônia e entrada de 
peixes apenas quando o filtro estiver colonizado 
suficientemente por bactérias Nitrossomonas e 
Nitrobacters. Além da pesquisa o projeto proporcionou 
momentos de extensão com apresentações para 
visitantes a respeito do sistema e seu funcionamento em 
duas ocasiões. 
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Palavras-Chave: Nematoides, Plantas antagônicas, Brassica, Meloidogyne. 
 

INTRODUÇÃO 
Atualmente o Brasil é o maior consumidor mundial de 
pesticidas, utilizados para combater pragas e doenças 
que se desenvolvem nas diferentes culturas. No caso dos 
fitopatógenos, empregam-se muitos produtos químicos 
agressivos e, entre eles os nematicidas, cuja toxidez é 
muito alta. As plantas antagonistas surgem como 
alternativa para o controle dos mesmos, liberando 
compostos letais seletivos aos nematoides. 
 

METODOLOGIA 
O trabalho foi realizado no setor de horticultura do 

Instituto Federal Catarinense - Campus Santa Rosa do 
Sul – SC, o delineamento experimental utilizado foi de 
blocos ao acaso, com duas repetições e parcelas com 
dimensões de 3 x 1 m cada, durante o período de 15 de 
maio à 15 de novembro de 2016. Os tratamentos 
utilizados foram: I- Plantio de Tomate (Solanum 
lycopersicum) em restos culturais de Repolho (Brassica 
oleracea var. capitata); II- Plantio de Tomate em restos 
culturais de plantas espontâneas. O espaçamento 
utilizado foi de 0,50m entre linhas e 0,20m entre plantas. 
Após a instalação dos canteiros, anteriormente a 
instalação das plantas, coletou-se solo, que foi levado ao 
laboratório para a extração de possíveis nematoides 
presentes, que foram observados, como análise inicial, 
para posterior comparação entre os canteiros. Procedeu-
se o plantio das mudas de repolho e a manutenção dos 
canteiros. Amostras de solo foram novamente retiradas 
aos 45 e 60 dias após o plantio do repolho e do 
estabelecimento da testemunha. De cada amostra foram 
retirados 200g de solo para realizar a extração dos 
nematoides. Após o final do segundo período, as plantas 
foram incorporadas ao solo. Quinze dias após a 
incorporação, os canteiros receberam o plantio das 
mudas de tomate. As duas linhas centrais foram 
consideradas úteis para as avaliações, as demais 
consideradas como bordadura. Para avaliar a população 
de nematoides final na área experimental, após o uso da 
brássica, foram retiradas cinco amostras simples de solo 
por parcela na profundidade de 20 cm, para composição 
da amostra composta. As plantas de tomate foram 
medidas em parte aérea e número de galhas nas raízes 
(sintoma típico de Meloidogyne, principal encontrado na 
horticultura), com auxílio de régua milimetrada 60 dias 
após seu transplantio. Não foram acrescidos nenhum tipo 
de fertilização de solo para que não houvesse 
interferência de outra variável além das analisadas. A 
análise estatística foi realizada no software SigmaPlot, por 
análise de variância. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Através das análises laboratoriais e a campo foram 
obtidos os resultados demonstrados nas Tabelas 01 e 02. 
 
Tabela 01 Análise de plantas tomate em sucessão de 
repolho para controle de Nematoides. Santa Rosa do Sul, 
SC, 2016. 

 
 

Tabela 02 – Análises de plantas de tomate sem sucessão 
de repolho para controle de Nematoides. Santa Rosa do 
Sul, SC, 2016. 

 
Para ambas as avaliações não houve diferença 
estatística, assim como encontrado por DIAS-ARIEIRA et 
al. (2010), os tratamentos à base de repolho não 
influenciaram na população de nematoides do solo. 
 

CONCLUSÃO 
A utilização de restos culturais de repolho não influenciam 
na população de fitonematoides no solo. 
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Palavras-Chave: Laboratório, Análises, Solos.

INTRODUÇÃO

As análises de solo precisam ter rigor e precisão, para
isso é necessário que se conheça a fundo os métodos e
os equipamentos necessários. Hoje, no laboratório de so-
los do  Campus, as análises são realizadas pelos alunos
que trabalham em diferentes projetos de pesquisa e ex-
tensão, onde não há controle da qualidade das análises,
da quantidade de reagentes utilizados e do uso dos equi-
pamentos laboratoriais. Nesse sentido,  esse trabalho vi-
sou à normatização do laboratório de análises de solos.
Todas as análises foram executadas pelos alunos bolsis-
tas deste projeto sob a orientação do coordenador e cola-
boradores do projeto.

METODOLOGIA

O laboratório  funciona da seguinte forma: as pessoas da
comunidade interna solicitam a análise do solo, por meio
de um formulário de pedido, que deve vir assinado pelo
orientador.  Toda  amostra,  após  rigorosa  identificação  e
preparo,  é  encaminhada  para  análise,  onde  são
integradas em lotes compostos de 30 amostras, das quais
duas  amostras  padrões,  com  resultados  previamente
conhecidos  servem  como  controle  de  qualidade.  De
acordo  com  a  quantidade  de  amostras  e  demanda  é
estipulado o prazo de um mês, no máximo, para a entrega
dos resultados. Assim, atingindo melhor organização das
atividades,  bem como melhor  controle  da  utilização  de
reagentes e equipamentos. As determinações, bem como
o método utilizado, estão descritos a seguir:

1)Determinação do carbono orgânico;
2)Determinação do pH e da acidez potencial (H + Al;
3)Determinação de alumínio, cálcio, magnésio e potássio
trocáveis; 
3)Determinação de sulfato; 
4)Determinação de fósforo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os principais resultados gerados durante o decorrer deste
trabalho foi gerar laudos de análise de solos, advindas de
projetos referentes a instituição, onde foram feitos análise
química  dos  macros  nutrientes  dessas  amostras,  pelos
alunos bolsistas desse projeto, com acompanhamentos e
ensinamentos do  técnico  do laboratório  e  estagiário  do
mesmo. Também se aumentou um pouco o rigor de acei-
tação das amostras para análise no laboratório de solos,
sendo que para as análises serem efetuadas é necessário
um formulário preenchido e  assinado pelo orientador do
projeto.  Nesse formulário  deveria  conter  o  objetivo  das
análises, para que o laboratorista conheça o objetivo das

análises, e assim possa criar uma metodologia de análise
que facilite o se trabalho.  Outro benefício desse trabalho
que se conseguiu realizar foi uma organização dos equi-
pamentos, para um melhor aproveitamento dos mesmos.
Essa organização foi feita através de planilhas. Além de
possibilitar uma maior participação e observação de alu-
nos nos processos realizados nas análises. Também se
teve a oportunidade de se fazer a apresentação do nosso
laboratório para alunos visitantes, que vieram do IFSC de
Criciúma por intermédio de um intercâmbio de visitas rea-
lizado entre as instituições. Algumas outras atividades re-
alizadas foram a preparação, leitura em espectrofotôme-
tro, preparo de curva de tamanho, variação e quantidade
de partículas de amostras de prata coloidal em dispersão
em água, realizado sobre vigência de um projeto de bal-
cão desta instituição.

CONCLUSÃO
O projeto visou à normatização do laboratório de análises
de solos do Instituto Federal Catarinense- Campus Santa
Rosa do Sul, criando um espaço de rotina para as todas
as análises recebidas.
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Palavras-Chave: Petróleo,Lei de Darcy, Simulação.

INTRODUÇÃO

A vazão, que é descrita como a quantidade de massa ou
volume que se desloca em uma determinada quantidade
de tempo,  pode ser  considerada uma das unidades  de
maior  importância  dentro  de uma indústria  de  petróleo,
visto que a partir dela se pode determinar diversos outros
parâmetros considerados decisivos num poço de petróleo.
Henry Darcy,  engenheiro francês, foi quem propôs a lei
que  serve  de  objeto  de  estudo  nesse  trabalho,  que
relaciona características das rochas e dos fluidos, como a
porosidade  e  a  viscosidade,  respectivamente,
descrevendo então, a vazão de fluidos viscosos em meios
porosos.  Considerando  a  vazão  conseguimos chegar  a
análise  de  produtividade  do  reservatório  de  petróleo.
Utilizando-se  de  meios  comparativos,  pode-se  auferir
como as propriedades das rochas e fluidos nela contidos
influenciam na vazão do sistema a que pertencem.

METODOLOGIA

A priori, foram selecionados os  dados necessários para o
entendimento de vazão do petróleo cru num reservatório
de petróleo e a partir do programa mapple8, foi realizada
a simulação computacional da vazão do petróleo a partir
da  equação  de  Darcy.  A  simulação  foi  realizada
considerando  a  variação  da  pressão  hidrostática  num
poço  vertical  e  a  variação  da  viscosidade  do  petróleo
contido dentro do reservatório.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados encontrados para as simulações realizadas
via  programa computacional  mapple8  para  a  vazão  do
poço,  considerando  um  reservatório  de  petróleo  são
apresentados nos gráficos 1 e 2. Para esta análise, levou-
se em conta um poço de petróleo com fluxo vertical e os
parâmetros  físicos  usados  foram  obtidos  a  partir  da
literatura que versa sobre o tema. A equação de Darcy é
bastante  conhecida  na  engenharia  e  expressa  que  a
vazão  de  um  poço  de  petróleo  está  relacionada  a
permeabilidade da rocha, a diferença de pressão a que o
fluido está submetido no interior da rocha, a viscosidade
do fluido, a área de secção transversal e ao comprimento
da rocha.

       Gráfico 1: Vazão em função da pressão hidrostática

Gráfico 2: Vazão em função da viscosidade do petróleo

CONCLUSÃO

Os  resultados  obtidos  demonstram  que  a  vazão  do
petróleo depende diretamente da pressão hidrostática a
que  ele  está  submetido  e  também  a  viscosidade  do
petróleo.  Ou seja,  quanto  maior  a  pressão hidrostática,
maior é a vazão e quanto maior for a viscosidade, menor
é a vazão. Portanto, para a otimização da vazão de um
poço  de  petróleo  é  fundamental  aumentar  a  pressão
hidrostática  do  poço  e  considerar  a  busca  por  regiões
onde a viscosidade do petróleo seja menor, para que a
produção seja mais eficiente.
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INTRODUÇÃO
As  atividades  lúdicas  são  metodologias  muito  eficazes
nas  salas  de  aula.  Os  jogos,  de  uma  forma  geral,
apresentam  duas  funções  básicas  neste  processo:  a
lúdica e a educativa (KISHIMOTO; 1994).  Um dos jogos
mais  antigos  e  atrativo  que  a  humanidade  conhece,  o
dominó,  é  um tipo  jogo  de  mesa  conhecido  por  vários
povos.  O dominó tradicional  é constituído de 28 peças,
que podem ser composta por madeira,  papelão, marfim
ou outro material qualquer. Nas metades dos retângulos
são escritas todas as combinações possíveis de número
de  0  a  6.  O jogo,  além  de ser  atrativo,  é  um recurso
facilitador das atividades em grupo e para o aprendizado
dos alunos. Para considerarmos o jogo com um aspecto
positivo  nas  aulas  este  deve  ter  simultaneamente  a
função  lúdica  e  educativa  na  mesma proporção  senão
será apenas um jogo ou um simples material.  Descreve-
se  neste  trabalho,  o  desenvolvimento  de  um  material
lúdico no formato de dominó, que pode ser aplicado no
ensino de química inorgânica básica.

METODOLOGIA
Para a confecção do dominó “Quiminó” utilizou-se papel
adesivo para a impressão das informações e MDF para
confecção das peças.  Escolheu-se  sete dos compostos
inorgânicos  mais  usuais,  selecionando  dados  sobre  os
mesmos:  Estrutura  de  Lewis,  representações  esféricas,
fórmulas  moleculares,  aplicabilidade  no  dia-a-dia,
respectivos  cátions  e  ânions,  função  inorgânica  (ácido,
base,  sal  e  óxido)  e  massa atômica.  O jogo  pode  ser
executado por até quatro jogadores, ou quatro equipes, as
peças  devem  ser  embaralhadas  de  modo  que  os
participantes não vejam os compostos. Iniciando o jogo,
cada participante (em sentido horário) coloca uma peça
que se encaixe em uma das pontas das séries que está
se formando com as peças que estão sendo colocada.
Caso  o  participante  não  tenha  uma das  peças  que  se
encaixe em nenhuma das “pontas”,  este passará a vez
para  o  próximo  participante.  Vence  o  participante,  ou
equipe,  que  descarregar  todas  as  peças  da  mão.  Se,
porventura,  todos os participantes  passarem a vez,  por
não terem peças para colocar, isso significa que o jogo
ficou  “travado”.  Neste  caso,  vence  aquele  que  tiver  a
menor soma dos números atômicos dos elementos que
estiverem em suas mãos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os jogos foram aplicados primeiramente, no grupo onde
se desenvolveu o material didático, na aula de Química
Inorgânica  Experimental,  correspondente  a  acadêmicos
de  licenciatura  em  química  de  fases  iniciais  e
posteriormente, em turmas de 1° e 2° ano do IFSC. Os
resultados  parciais  da  aplicação  do  método  serão

relatados  posteriormente,  após  aplicar  estatisticamente
para  um  maior  grupo  de  alunos.  No  entanto  pode-se
observar a princípio, uma aceitação favorável a aplicação
de jogos didáticos. É  notória a expectativa, por parte dos
alunos, de jogos adaptados para o estudo da Química. Tal
recurso  desperta  o  interesse  e  a  competitividade  dos
estudantes. Podemos observar claramente que o Dominó
das  Funções  Inorgânicas,  no  processo  de  ensino-
aprendizagem, é um recurso de fundamental importância
em  sala  de  aula,  sendo  este  uma  das  ferramentas
diferentes das tradicionais  e que pode ser utilizada  para
estimular o aluno de química. O jogo usado neste trabalho
vem a ser  uma alternativa muito  satisfatória  na relação
aluno-professor-aluno para motivar as aulas de química.

Figura 01 – Jogo de dominó químico “Quiminó’

Fonte: Os Autores, 2017

CONCLUSÃO
Jogos  didáticos  podem  ser  utilizados  no  Ensino  de
Química, pois propiciaram aos alunos, aulas mais lúdicas
e  interativas,  bem  como  proporcionaram  o
aprofundamento de conceitos abstratos, contribuindo para
uma aprendizagem contextualizada. Jogos didáticos não
substituem outros métodos de ensino, mas se apresentam
como  uma  ferramenta  auxiliar  e  complementar  ao
processo de ensino e aprendizagem do aluno de Química,
dando  suporte  ao  professor  e  motivação  ao  aluno.  É
necessário,  no entanto direcionar o trabalho docente ao
uso  adequado  do  jogo  didático,  Conclui-se  que  o  uso
didático  de  jogos  aplicado  ao  ensino  de  química
inorgânica apresenta grande potencial pedagógico para a
busca  da  melhoria  do  ensino  e  da  aprendizagem  do
conteúdo  programático,  e  promoveu o  desenvolvimento
de habilidades como cooperação e trabalho em equipe.
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Palavras-Chave: Roleta química, Ensino de Química, Química Inorgânica. 

INTRODUÇÃO
São  notórias  as  dificuldades  no  processo  de  ensino-
aprendizagem de Química. Os professores encontram-se
atrelados  a  uma  metodologia  tradicional  e  os  alunos
costumam ter aversão aos conteúdos desta disciplina, por
considerá-los de difícil compreensão. Isso nos leva a uma
busca incessante por alternativas que possam reverter ou
modificar essa realidade. Para tanto, muitos estudos têm
sido  realizados,  com  o  objetivo  de  encontrar  essas
alternativas que possam melhorar o ensino de Química
(WANDERLEY,  2005).  Como  forma  de  melhorar  a
assimilação  e  consequentemente  a  aprendizagem,
propõe-se a aplicação de metodologias alternativas para o
ensino  de  química  que  possam  inserir  professores  e
alunos numa discussão “no que diz respeito às relações
entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente” (Por que
está  entre  aspas?  É  uma citação?)  (SILVA;  OLIVEIRA,
2008).  Os  jogos  oferecem um contato  simulado com a
realidade  modelada,  permitindo  tanto  um  espaço  de
vivência e apreciação quanto de experimento reflexão. O
que  distingue  a  forma  de  apreensão  destes  modelos
através  do  jogo ou  através  da  leitura e  do  estudo é  a
dinâmica  lúdica  do  próprio  jogo.  Tanto  os  modelos
utilizados no jogo quanto a sua dinâmica lúdica devem ser
considerados para que se possa identificar e usar o jogo
adequado para os fins pedagógicos que se busca atingir
(SILVA; OLIVEIRA, 2008).

METODOLOGIA
Para  a  confecção  do  jogo  roleta  química  “Quimiroleta”
utilizou-se um jogo de roleta infantil, adquirido em lojas de
1,99.  O  jogo  pode  seguir  duas  vertentes,  a  primeira
consiste em cada um dos alunos sortear um número na
roleta,  e  informar  os  dados  pertinentes  ao  elemento
químico  correspondente  aquele  número  na  tabela
periódica,  assim  como  a  distribuição  eletrônica,  qual
família este elemento se enquadra e suas características.
O segundo método de jogo é sortear os números na roleta
e posteriormente responder a pergunta correspondente ao
número sorteado. Para este jogo, selecionou-se uma lista
de  exercícios  sobre  química  inorgânica  dos  mais
renomados vestibulares do país. Esta lista de exercícios
de  múltipla  escolha,  se  encontra  anexada  ao  jogo
“Quimiroleta”, com o gabarito do mesmo. Deste modo o
jogo  tem  por  objetivo  avaliar  de  maneira  lúdica  os
conhecimentos  adquiridos  pelos  alunos,  bem  como
prepará-los para as provas de vestibular.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os jogos foram aplicados primeiramente, no grupo onde
se  desenvolveu  o  material  didático,  correspondente  a
acadêmicos de licenciatura em química de fases iniciais e
posteriormente, em turmas de 1° e 2° ano do IFSC. Os
resultados  parciais  da  aplicação  do  método  serão
relatados posteriormente, após uma aplicação estatística
acerca do nível de aceitação do método, para um maior

número  de  alunos.  No  entanto  pode-se  observar  a
princípio  uma aceitação favorável  a  aplicação de  jogos
didáticos. É notória a expectativa, por parte dos alunos,
de  jogos  adaptados  para  o  estudo  da  Química.  Tal
recurso  desperta  o  interesse  e  a  competitividade  dos
estudantes. Podemos observar que o uso da roleta para
ensino das Funções Inorgânicas, no processo de ensino-
aprendizagem, é um recurso alternativo e importante em
sala de aula, sendo este uma das ferramentas diferentes
das tradicionais para estimular o aluno de química. O jogo
usado  neste  trabalho  vem  como uma alternativa  muito
satisfatória na relação aluno-professor-aluno para motivar
as aulas de química.

Figura 01 – Jogo Roleta química “Quimiroleta”

Fonte: Os Autores, 2017

CONCLUSÃO
A roleta química pode ser usada para jogos internos na
sala de aula,  bem como entre outras turmas dentro da
mesma  etapa  de  ensino  que  compartilham  do  mesmo
conteúdo.  A  roleta  é  bastante  útil  na  memorização,
sobretudo das fórmulas químicas e do estabelecimento de
suas nomenclaturas. O seu caráter de jogo, faz com que
os alunos  busquem através do  lúdico,  a  construção do
conhecimento. 
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Palavras-Chave: Bentonita, Metanol, 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).
Quando  a  matéria-prima  é  o  óleo  residual  um  dos
problemas  envolvidos  no  método  da  transesterificação
alcalina é a geração de sabão durante a reação, sendo
que a reação de saponificação compete com a reação de
transesterificação.  A  reação  de  saponificação  é
indesejável  e  o  sabão  gerado  é  considerado  um
contaminante do biodiesel.
O objetivo deste trabalho é estudar a purificação do óleo
residual  usando  a  argila  bentonítica,  visando  minimizar
posteriormente a geração de sabão no biodiesel.

METODOLOGIA
Foram coletadas amostras de óleo residual em pontos da
região de Criciúma/SC. Foi  elaborado um planejamento
fatorial 22 variando o percentual de argila e o tempo de
purificação.  O  processo  de  purificação  foi  feito
adicionando  argila  bentonítica às  amostras  de  óleo  de
fritura  usado,  homogeneizadas  e  posteriormente  a
purificação  o  óleo  foi  filtrado.  O  planejamento  de
experimento é mostrado na Tabela 1.  Após a purificação
do  óleo  de  fritura  usado  foi  feita  a  reação  de
transesterificação  alcalina  usando  metanol  e  NaOH,
mantendo  a  temperatura  constante  em  60ºC. Ao  final,
foram analisadas a viscosidade, densidade,  rendimento,
índice de acidez e índice de saponificação.

Tabela 1: Planejamento de experimentos.

Experimento Argila (%) Tempo (min)
1 2,00 5,0
2 5,00 5,0
3 2,00 20,0
4 5,00 20,0
5 3,50 12,5
6 0,00 0,00
7 0,00 0,00

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A  Tabela  2 mostra  os  resultados  da  caracterização  do
biodiesel  fabricado.  Notou-se  que  a  viscosidade  ()  do
biodiesel  apresentou pouca variação e todos os valores
estão próximos a viscosidade do diesel de petróleo (2-9
cP).  A  densidade  ()  também  não  apresentou  grande
variação e próxima a densidade do diesel comum (890 a
950 g/L). O rendimento (rend) é geralmente influenciado
pela  concentração  de  catalisador  (NaOH) o  qual  foi

mantido  constante,  isso  explica  os  valores  próximos  a
90%.  O  índice  de  acidez  (Ia)  não  foi  influenciado  pela
purificação do óleo residual, apresentando valores sempre
abaixo de 6 mg KOH/g.

Tabela 2: Caracterização do biodiesel.

Exp 
(cP)


(g/L)

Rend
(%)

Ia
(mg

KOH/g)

Is
(mg

KOH/g)
1 6,3 957 88 5,74 40,8
2 4 958 86 4,12 128,4
3 2,16 964 91 5,96 62,8
4 2,5 957 87 3,65 138,9
5 1,3 964 82 3,85 82,4
6 2 957 95 3,59 86,2
7 2,16 962 87 3,88 72,9

A  Figura  1 mostra que o aumento da concentração de
argila  durante  a  purificação  elevou  o  índice  de
saponificação, piorando os resultados desta variável. Com
isso, o uso de percentuais menores de argila é o mais
indicado segundo os resultados deste trabalho.

Figura 1: Índice de saponificação variando o percentual 
de argila e o tempo e purificação. 

CONCLUSÃO
Os  resultados  mostraram  que  a  utilização  da  argila
bentonítica  influenciou  o  índice  de  saponificação.  Altos
percentuais  de  argila  aumentaram  o  índice  de
saponificação. Esse comportamento pode estar vinculado
a presença de sais solúveis na argila selecionada.
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INTRODUÇÃO
Porcelanato é um tipo de revestimento cerâmico de baixa
porosidade, alta resistência mecânica, limpeza fácil e es-
tética  agradável  (ROSSO,  2005).  As  placas  de  revesti-
mento cerâmico de porcelanato são fabricadas usando o
processo de conformação por prensagem, seguido da se-
cagem e sinterização. Nesse processo um dos principais
objetivos é a planaridade e retitude dos lados das placas
cerâmicas. Devido ao processo produtivo utilizado não é
possível  a  fabricação de peças curvas,  limitando a sua
aplicação.
O porcelanato curvo apresenta diversas vantagens com
relação ao produto normal (plano). Seu desenvolvimento
pode acelerar o assentamento do produto em escadas,
quinas e rodapés. Além disso, existe uma demanda im-
portante em hospitais e empresas alimentícias, os quais
devem  utilizar  um  produto  completamente  impermeável
no piso, resistente química e mecanicamente e, de fácil
limpeza.
O objetivo principal deste trabalho é produzir um porcela-
nato com curvatura de 90º, possibilitando a sua aplicação
em locais onde atualmente o porcelanato perde espaço
no mercado para outros tipos de revestimento.

METODOLOGIA
Inicialmente  foi  desenvolvido  um  planejamento  fatorial,
variou-se o tipo de  corte,  a  temperatura  e o tempo de
tratamento térmico. Esse planejamento resultou em dez
experimentos.  Todas  as  peças  foram  solicitadas  e
fornecidas  pela  empresa  parceira  Perfetto  Mosáicos.  A
peça  foi  inserida  em  forno  mufla,  com  taxa  de
aquecimento de 10ºC/min até a temperatura máxima. Os
parâmetros  temperatura  e  tempo  foram  ajustados  de
acordo  com o planejamento fatorial.  Após  o tratamento
térmico a peça foi resfriada naturalmente dentro do forno
até a temperatura ambiente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 1 mostra o produto desenvolvido, evidenciando
sua aplicabilidade diferenciada frente aos revestimentos
cerâmicos planos.

Figura 1 – Porcelanato curvo 90º.
A Figura 2 mostra o ângulo de curvatura das peças cerâ-
micas, variando o tipo de corte e a temperatura. Os resul-
tados mostram que os maiores ângulos foram obtidos em
temperaturas acima de 1150°C. 
A Figura 3 também evidencia os resultados dos ângulos
de curvatura  variando o  tempo e temperatura.  Pode-se
notar que em temperaturas acima de 1180°C foram obti-
dos ângulos próximos e acima de 90°.

Notou-se também que o tipo de corte efetuado nos porce-
lanatos e o tempo na máxima temperatura não influencia-
ram a curvatura do porcelanato. Sendo que a única variá-
vel significante foi a temperatura, ou seja, quanto maior a
temperatura maior foi o ângulo de curvatura do material.

Figura 2 – Ângulo de curvatura de acordo com o tipo de
corte e a temperatura.

Figura 3 – Ângulo de curvatura de acordo com o tempo e
a temperatura.
*Resultados confidenciais devido a solicitação de patente.

CONCLUSÃO
De acordo com os resultados obtidos pode-se afirmar que
os maiores ângulos de curvatura foram encontrados em
temperaturas próximas a 1200ºC e que o tipo de corte e o
tempo não influenciaram significativamente a curvatura.
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Palavras-Chave: cerâmica vermelha, adsorção em coluna, temperatura, tratamento químico.

INTRODUÇÃO
O azul de metileno (C H ClN S) ₁₆ ₁₈ ₃ é um corante orgânico
catiônico  com  grande  aplicabilidade  industrial,  porém
quando liberado na natureza agride a fauna e o ecossiste-
ma local (LONGHINOTTI; FURLAN; LARANJEIRA, 1996).
Segundo Burrows, Holman e Parsons (2012) a velocidade
da  maioria  das  reações  químicas  aumentam  a  medida
que a temperatura  aumenta.  Para  algumas reações de
compostos orgânicos em solução a velocidade da reação
dobra quando a temperatura ampliada em 10 K. Dentre as
cerâmicas os tijolos refratários são ótimos isolantes térmi-
cos e não se deformam a altas temperaturas, devido à po-
rosidade uniformemente dispersa em seu interior. Depen-
dendo do tamanho do fragmento do tijolo a sua área de
adsorção se aproxima a do carvão ativado (KOTZ; TREI-
CHEL; WEAVER, 2010). A adsorção é o processo físico-
químico mais eficiente para remoção de corantes sintéti-
cos  de  efluentes  industriais  (CARDOSO,  2010).  Nesse
contexto, o presente trabalho tem por objetivo o estudo da
eficiência de uma coluna de adsorção de azul de metile-
no, utilizando resíduos de cerâmica vermelha como adsor-
vente. Para tal, foram variados os parâmetros temperatura
e realizado tratamento químico no adsorvente.

METODOLOGIA
No primeiro momento fracionou-se resíduos de cerâmica
vermelha, selecionando-se a fração entre 14 e 60 mesh.
Lavou-se  e  secou-se  a  amostra  que  permaneceu  na
estufa por 24 horas a 60 °C. Após foi retirado, pesado e
dividido  em  três  alíquotas.  Em  um  béquer  a  amostra
permaneceu  in  natura,  no  outro  ficou  em  solução  0,1
mol/L de ácido clorídrico (HCl) e o último em solução 0,1
mol/L  de  hidróxido  de  sódio  (NaOH).  As  três  amostras
foram  tampadas  e  permaneceram  em  repouso  por  24
horas.  Na sequência,  foram lavadas e secas em estufa
novamente. Preparou-se uma solução de azul de metileno
0,01 g/L. Após a retirada das amostras da estufa montou-
se uma coluna encamisada contendo 30 g de adsorvente.
A temperatura foi controlada por um banho termostático e
a vazão  por  uma bomba peristáltica.  Em processos de
batelada,  realizou-se  três  testes  variando-se  a
temperatura  em  10  °C,  25  °C  e  40  °C  e  o  tipo  de
tratamento efetuado, combinado-se todos os fatores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 1 apresenta os dados relativos ao tempo de vida
útil da coluna de adsorção em função da temperatura de
adsorção e tipo de tratamento químico, representado pelo
pH.  É possível  observar  que o melhor  desempenho foi
obtido com pH básico, a partir do tratamento do resíduo
de cerâmica vermelha com NaOH, a uma temperatura de
adsorção de 40°C. Este resultado se deu devido o azul de
metileno  ser  um corante  com  caráter  catiônico.  Assim,
quando o pH for ácido pode ocorrer uma competição entre
os íons H+ em solução e essas moléculas, ocorrendo a
redução da eficiência de adsorção nessa faixa do pH.

Figura 01: Tempo de vida útil em função da temperatura
de  adsorção  e  do  tipo  de  tratamento  químico  do
adsorvente.

O  aumento  da  temperatura  também  favoreceu  o
desempenho  da  coluna  de  adsorção,  uma  vez  que  a
cinética  de  adsorção  é  favorecida  pelo  aumento  da
temperatura.

CONCLUSÃO
A cerâmica vermelha se mostrou eficaz na remoção de
azul  de  metileno  de  efluentes,  sendo que  os  melhores
resultados foram obtidos a uma temperatura de 40  °C e
com tratamento químico básico para o adsorvente. Com
isso, melhores  foram os  resultados  de  vida  útil  para  a
coluna, de caráter econômico e ambiental.
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INTRODUÇÃO
Os  ecossistemas  são  a  unidade  funcional  básica  da
natureza  (ODUM,  1963)  podendo  em  um  pequeno
compartimento ecossistêmico ser encontrada uma riqueza
inestimável de espécies (SANCHES, 2012). O uso do solo
em atividades agropecuárias pode ser um propulsor  de
modificações no habitat e nos indivíduos que o habitam.
Dentre  os  inúmeros  elementos  existentes  em  um
ecossistema,  os  escarabeíneos  são  importantes
indicadores  do  grau  de  perturbação  e  qualidade
ambiental, devido a sua sensibilidade as modificações no
ambiente  (AUDINO,  2011).  O  reconhecimento  de  suas
funções no ecossistema pode tornar-se uma importante
ferramenta  de  manejo  entre  diferentes  usos  do  solo.
Nosso  estudo  buscou  descrever  a  composição  de
besouros  escarabeíneos  (Coleoptera:  Scarabaeinae)
presentes em três diferentes usos de solo, no município
de Tubarão, Santa Catarina, Brasil.

METODOLOGIA
O  estudo  foi  realizado  no  município  de  Tubarão  (SC)
(28°27'39.34"S;  49°  5'28.06"  O),  entre  os  meses  de
janeiro e novembro do ano de 2016, em plantações de
eucalipto, áreas de pastagem e remanescentes florestais.
Para  cada  um  dos  usos  de  solo  pesquisados
estabeleceram-se dois sítios amostrais, cada um medindo
10.000  m²  e  a  uma  distância  linear  mínima  de  1.000
metros. A  coleta  dos  besouros  deu-se  através  da
utilização  de  armadilhas  de  queda  (pitfall)  iscadas
dispostas em transectos lineares de 30 x 30 metros. Em
cada um dos três usos de solo estudados instalaram-se
40  armadilhas  de  queda,  totalizando-se  120.  Para  a
atração dos insetos utilizou-se como isca para cada uma
das armadilhas fezes bovinas (1500 g) e pescado (50 g),
distribuídas  de  forma  intercalada.  Após  48  horas  de
exposição,  os  insetos  capturados  foram  retirados,
transferidos  para  álcool  (70%)  e  posteriormente,  em
laboratório  foram  identificados  e  comparados  com  a
coleção referência.  Os espécimes estão depositados na
Coleção  Entomológica  do  Centro  de  Desenvolvimento
Tecnológico  Amael  Beethoven  Villar  Ferrin  da
Universidade do Sul de Santa Catarina. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Registrou-se  um  total  de  150  indivíduos  de  besouros
escarabeíneos,  distribuídos  em  cinco  gêneros  e  sete
espécies  (Tabela  1).  A  espécie  de  maior  abundância
registrada  foi  Dichotomius  sericeus  Harold,  1867,
representando 36,0% (n = 55 espécimes). Em relação aos
diferentes usos de solo estudados, o plantio de eucalipto
foi  o  que  apresentou  maior  abundância  de  besouros
escarabeíneos  (n  =  74  indivíduos),  seguido  dos
remanescentes florestais (n = 68 indivíduos) e por fim as
áreas de pastagem (n=12 indivíduos). Presume-se que a
baixa  abundância  de  besouros  nas áreas  de  pastagem
deva-se,  sobretudo à  utilização  de produtos  à  base de
ivermectina  no  controle  de  parasitos,  medida  adotada

entre o rebanho bovino existente no local, bem como o
uso de herbicidas (glyphosate). 
Tabela  01  –  Besouros  escarabeíneos  presentes  em
diferentes  usos  do  solo  no  sul  do  estado  de  Santa
Catarina. PM=Peso Médio; TM=Tamanho médio.

A curva de acumulação de espécies indicou suficiência
amostral  entre  80  a  100%  em  relação  ao  número  de
espécies observadas e o número de espécies estimadas
nos diferentes usos de solo pesquisados (Figura 1).
Figura  01  –  Curva  de  acumulação  de  espécies  nos
diferentes usos de solo o sul do estado de Santa Catarina.

CONCLUSÃO
Nas  condições  que  nosso  estudo  foi  desenvolvido
concluímos que há equidade de abundância e riqueza de
besouros  em plantações  de  eucalipto  e  remanescentes
florestais. 
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INTRODUÇÃO
Este  trabalho  visa  identificar  quais  conteúdos  de
Matemática  do  Ensino  Fundamental  e  do  Médio  são
aplicados  em  artigos  científicos  publicados  em  revistas
com  conceito  Qualis,  segundo  classificação  da
CAPES/CNPq em Ciências Biológicas através de análise
Bibliométrica longitudinal (últimos dez anos). Pretende-se
assim dar continuidade a pesquisa realizada em 2015 e
2016,  onde  se  realizou  as  análises  Bibliométrica  da
matemática  aplicada  nos  artigos  científicos  na  área  de
engenharia  e  geografia,  respectivamente.  Assim,  esta
pesquisa  em  de  2017,  pretende  ampliar  as  áreas
analisadas,  aumentando  o  leque  de  informações.
Considerando  que  a  formação  de  professores  de
Matemática  é  prerrogativa  das  instituições  de  ensino
superior público. 

METODOLOGIA
Para  execução  desse  projeto  estima-se  encontro
semanal/mês,  do  acadêmico  bolsista  e  o  coordenador
e/ou  colaboradores  do  projeto,  para  reunirem-se  e
elaborar  o  cronograma  de  trabalho  e  demais
planejamentos. Inicialmente foram selecionadas as áreas
do conhecimento, levando-se em consideração o fato de
que  a  Ciências  Biológicas  tem  várias  subáreas,  assim
como selecionar revistas e periódicos online com conceito
Qualis B2, segundo classificação de produção intelectual
da CAPES (BRASIL, 2014). Os demais períodos do mês
serão  destinados  aos  acadêmicos  bolsistas  para  as
leituras,  análise  e  coleta  dos  dados  de  cada  um  dos
artigos selecionados, com o auxílio do coordenador e/ou
colaboradores  em  planilha  eletrônica  para  ser
compartilhada  entre  bolsista,  orientadores  e
colaboradores  onde  está  sendo  feito  o  fichamento  dos
artigos  com  área,  ano  de  publicação,  autores,  título  e
fonte, assim como as tabelas de conteúdos matemáticos
e suas frequências. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto de 2017 encontra-se em andamento na fase de
comparação entre os dados levantados atualmente com
os constatados em anos anteriores. A Tabela 01 traz o
exemplo  das  equações  de  1º  e  2º  graus,  na  qual  se
observou  que,  as  equações  obtiveram  aplicações
irrelevantes nos artigos de Geografia, tendo apenas 14%
de frequência, enquanto que nos de Engenharia foram o
segundo conteúdo mais frequente, dando indicações que
há diferença na aplicação de Matemática entre as áreas.
Neste contexto, com esta pesquisa abrangendo a área de
Ciências Biológicas, pretende-se verificar este indicativo,
ou seja, conjectura-se que  conforme a área de pesquisa
científica  aplicam-se  determinados  conteúdos
matemáticos.

Tabela 01 – Tabela Comparativa Equações 1° e 2° grau
Conteúdo Área Frequência %

Equações de 1° e
2° grau

Engenharia 66

Equações de 1° e
2° grau

Geografia 14

Fonte: A autora

CONCLUSÃO
Até  o  presente  momento  a  pesquisa  encontra-se  em
andamento,  pretende-se  analisar  artigos  das  subáreas:
Imunologia, Microbiologia, Zoologia, Botânica, Fisiologia,
Morfologia, Farmacologia, Ecologia Genética e Biofísica.
Sendo que analisou-se  6  artigos  de  duas  subáreas  da
Biologia  (4  de  imunologia  e  2  de  microbiologia).  E
algumas  informações  já  foram  observadas  na  qual  o
conteúdo  com  maior  frequência,  esta  divergindo  das
áreas de engenharia  e geografia  sendo que a Álgebra,
com o conteúdo de matrizes apresenta-se em destaque
até o momento.
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INTRODUÇÃO
O presente  trabalho  pretende  apresentar  os  resultados
preliminares do projeto de pesquisa sobre a compreensão
da dignidade humana quando são problematizados casos
de violação de direitos humanos no Brasil, estabelecendo
relações com o conceito de dignidade elaborado pelo filó-
sofo Immanuel Kant. A pesquisa teve como material de
análise  os  roteiros  para  a  produção  de  filmes  curtas-
metragens sobre a efetividade dos direitos humanos no
Brasil, produzidos pelos alunos das turmas de 2º ano dos
Cursos de Técnico em Informática e Hospedagem Inte-
grados ao Ensino Médio, como resultado de um projeto in-
terdisciplinar envolvendo as disciplinas de Filosofia, Soci-
ologia, História, Metodologia Científica, Língua Portugue-
sa e Artes. A dignidade é caracterizada por Kant como um
valor absoluto e incomparável de que são dotados todos
os seres humanos independentemente de qualquer condi-
ção empírica (KANT, 2004, p. 73). Nesse sentido, o con-
ceito 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. Os resultados irão proporcio-
nar uma visão ampla,  assim como o conhecimento das
especifidades envolvidas na compreensão dos discentes
sobre a dignidade humana, qual é seu entendimento so-
bre “o que é” e “quem é” um “ser dotado de direitos”, e
quais as razões que devem ser consideradas quando se
trata de assegurar que os direitos humanos sejam respei-
tados no Brasil. Tais resultados serão úteis para a refle-
xão dos docentes envolvidos, para que possam pensar e
repensar  suas  práticas  pedagógicas,  do  mesmo  modo
que poderão contribuir para que os discentes reflitam so-
bre o modo como compreendem e fundamentam suas po-
sições. 

METODOLOGIA
Quanto  à  abordagem  do  problema  foi  utilizada  a
metodologia  qualitativa e quanto  à técnica o estudo de
caso,  acrescido  da  pesquisa  bibliográfica.  Na  primeira
etapa do projeto foi  realizada pesquisa bibliográfica;  na
segunda  etapa  foram analisados  os  roteiros  dos  filmes
curtas-metragens produzidos pelos alunos das turmas de
2º ano; na terceira etapa, que está em andamento, serão
estabelecidas  relações  entre  a  compreensão  dos
discentes e o conceito de dignidade humana apresentado
pelo filósofo Immanuel Kant. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da leitura dos 24 roteiros produzidos pelas três
turmas, realizou-se o levantamento de dados acerca dos
casos de violação de direitos humanos escolhidos pelos

grupos, como ponto de partida para a produção dos fil-
mes. Alguns grupos apresentaram em seus roteiros mais
de um tema. (conforme Tabela 01).
 

Tabela 01 – Temas trabalhados nos roteiros 
Tema escolhido Nº Grupos

Assédio moral no trabalho
Discriminação  de  grupos  (dependentes
químicos, moradores de rua, prostitutas,
LGBT, Ativistas)

01

09
Falhas na justiça criminal 03
Negação do direito à justiça/vingança 03
Pena de morte 01
Práticas policiais abusivas 04
Maus-tratos a pessoas vulneráveis 03
Repressão política 02
Situação carcerária 02
Trabalho e prostituição infantil 03
Tráfico de pessoas 01

Fonte: Os autores, 2017.

Na  breve  análise  dos  roteiros  produzidos  percebeu-se
bom  desenvolvimento  da  pesquisa,  com  embasamento
pautado  na  realidade  atual  e  histórica  brasileira,  assim
como referências aos artigos da Declaração Universal dos
Direitos Humanos e à legislação brasileira. 

CONCLUSÃO
A  pesquisa  bibliográfica  realizada  proporcionou  a
compreensão do conceito de dignidade humana de Kant,
o qual  pode ser  considerado fundamental  na discussão
atual  sobre  direitos  humanos,  na  medida  em  que
apresenta a dignidade como “valor”  de toda e qualquer
pessoa. Pretende-se, agora, analisar a concepção de “ser
dotado  de  direitos”  presente  nos  roteiros  e  estabelecer
relações com o conceito de dignidade do ser humano de
Kant,  a  fim de propor reflexões e ações voltadas a um
projeto de educação em direitos humanos.
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INTRODUÇÃO
No  Primeiro  Governo  Vargas,  houve  um  processo  de
reestruturação da gestão pública e centralização, dentro
de um movimento de integração nacional, urbanização e
lançamento das bases para a industrialização. Em Santa
Catarina, que não é descolada do âmbito nacional aderiu
à modernização e viu o crescimento e diversificação de
sua  indústria,  com  as  novas  práticas  no  meio  rural,
também levou ao êxodo rural e a urbanização. O governo
visou criar  benefícios ao funcionalismo, dar capacitação
para aumentar a produtividade e buscou garanti-los em
condições aptas ao trabalho na maior parte do tempo.

METODOLOGIA
A metodologia foi de pesquisa bibliográfica e documental,
de caráter exploratório, com abordagem mista (qualitativa
e  quantitativa).  A  base  documental  são  os  relatórios
produzidos pelo Departamento de Correios e Telégrafos e
a  bibliografia  utilizada  para  a  contextualização.  Na
fundamentação  foram  utilizadas  cinco  categorias
analíticas centrais:

(1) Adensamento do Estado no Território;
(2) Camadas Geoeconômicas;
(3) Sistemas Regionais de Economia;
(4) Burocratização (Racionalização dos Processos);
(5) Especialização das Técnicas.

Sendo as três primeiras referentes ao território, às duas
últimas ao aperfeiçoamento da estrutura postal.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na busca por reduzir o déficit orçamentário nos Correios e
Telégrafos, fundiu ambos por decreto em 1931, criando o
Departamento de Correios e Telégrafos. Algumas medidas
foram  sendo  tomadas  para  aumentar  a  produtividade,
para que os serviços pudessem se expandir sem grandes
alterações  no  quadro  de  trabalhadores.  Para  isso  foi
criada a Escola de Aperfeiçoamento (E.A.), que visava à
qualificação da mão de obra postal, que ministrava cursos
na capital federal, mas certificava os formados de outras
regiões a qualificar os colegas de função.

Quadro. 1 Escola de Aperfeiçoamento dos Correios e 
Telégrafos.

Cursos Aperfeiçoamento Normal

Anos Matricula-
dos

Diploma-
dos

Matricula-
dos

Diploma-
dos

1934 - - - -

1935 12 5 16 7

1936 3 3 16 12

1937 7 6 9 4

1938 4 3 5 3

1939 4 3 13 3

1940 2 1 12 8

1941 - - 9 6
Fonte: Relatório do Departamento de Correios e Telégra-
fos, 1941.

A Comissão Médica, transferida para a E.A. em 1935, me-
lhorou seu trabalho e servi desde sua criação em 1933,
garantindo  com maior  proximidade as condições físicas
dos trabalhadores postais, reduzindo a incidência de afas-
tamentos por problemas de saúde.

Com a construção de prédios próprios, que se elevaram
de 271 para 387, nos quatro primeiros anos da fusão, di-
minuiu o gasto com aluguéis. A construção passava inter-
namente por elaboração do projeto, aprovação do orça-
mento, licitação da obra e liberação para a construção.

Alguns novos serviços foram introduzidos, como de emis-
são de identidades e o de emissão e cobrança de títulos.

Os correios aéreos tiveram grande desenvolvimento, por
ser a opção mais rápida entrega que exigiam menor tem-
po de chegada e teve grande adesão.
E a verticalização, concentrada no Distrito Federal, pas-
sou a produzir muito do que demandava o Departamento
e os serviços postais e telegráficos, com a criação da Su-
perintendência  das  Oficinais,  que  continha  sessões  de
mecânica, maquinaria, correaria, impressão e elétrica.

CONCLUSÃO

O  período  foi  marcado  pela  qualificação  dos
trabalhadores, aperfeiçoamento das relações de trabalho,
introdução  de  novos  serviços,  incorporação  de
modernizações que reduzem o tempo do tráfego postal,
reestruturação física e de gestão e com verticalização da
produção  de  muitos  produtos  concernentes  com  as
práticas  do  Departamento,  dos  serviços  postais  e
telegráficos.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho visa relatar um projeto de pesquisa e exten-
são  realizado  pelo  Grupo  de  Pesquisa  e  Estudos  em
Acessibilidade e Tecnologia Assistiva — GPEATA. O pro-
jeto tem como objetivo apresentar o processo de constru-
ção de um site acessível que aborda o ensino de Física
para estudantes com e sem deficiência, pautado nos prin-
cípios do Desenho Universal. 

METODOLOGIA
Considerando os pressupostos de Ludke e André (1986)
esse trabalho tem natureza qualitativa. O grupo de pes-
quisadores é composto por estudantes do Curso de Licen-
ciatura em Física, professor de Libras, Educação Especial
e também conta com a colaboração de um estudante sur-
do e a consultoria de professores de Física.
O projeto para a construção do site acessível (Física em
Mãos) passou  por  diferentes  etapas,  a  saber:  o
planejamento das atividades; estudo de sinais em Libras
referenciados  no  Dicionário  Sinalizando  a  Física;
identificação  dos  sinais  em  Libras  que  não  estão
referenciados no Dicionário; criação dos sinais em Libras
ausentes  com  a  participação  de  estudante  surdo;
gravação dos sinais em Libras criados; envio dos novos
sinais em Libras para validação; gravação dos sinais em
Libras  referenciados  no  Dicionário  utilizado  como  base
para uso no site acessível (esta etapa é importante, pois o
referido Dicionário é apenas representado graficamente).
Neste momento o projeto está focado na elaboração dos
recursos  de  acessibilidade  necessários  para  a
consolidação  do  site acessível,  considerando  a
perspectiva  do  Desenho  Universal.  Os  recursos  de
acessibilidade  do  site representam  uma  etapa  muito
relevante,  pois  se  trata  de  deixar  acessível  todos  os
recursos  didáticos  utilizados  para  que  os  estudantes
tenham acesso ao conteúdo da Física. Testagens com o
leitor de tela também foram elencadas como necessárias,
para  que  estudantes  usuários  do  recurso  não  tenham
dificuldades  em navegar  no  site.  A  acessibilidade  para
estudantes  surdos  demanda  o  uso  de  aplicativos  que
traduzem o texto de português para Libras estão sendo
integrados ao material produzido. Também, estão sendo
utilizados  sinais  em  Libras  gravados  pela  equipe  do
projeto. Por fim, serão convidados usuários para realizar
testagens de usabilidade no site, que serão seguidas pela
aplicação de um questionário  que objetivará elencar  os
limites e as potencialidades dos materiais produzidos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Autores como Soler (1999), Gonçalves et al. (2013), Regi-
ani e Mól (2013), Camargo (2016), Benite et al. (2015) e
Almeida, Camargo e Melo (2016) são importantes nas dis-
cussões sobre o ensino de Ciências da Natureza para es-
tudantes cegos e com surdez. A revisão de literatura reali-
zada deu-se na base de dados Scielo - Scientific Electro-
nic Library Online, com os indexadores: ensino de Física,
cegos e surdez. Tal revisão aponta incipientes discussões
sobre a temática em periódicos nacionais.  O ensino de
Física  tem  sido  muito  discutido,  pois  envolve  diversos
conceitos científicos que representam fenômenos naturais
por vezes microscópicos, abstratos, invisíveis a olho nu,

e,  considerados  improváveis  de  serem reproduzidos  na
sala de aula. Tais dificuldades parecem se potencializar
quando se pensa em estudantes com deficiência (SOLER,
1999). As dificuldades no processo de ensino e aprendi-
zagem de Física são comumente vivenciadas pela ausên-
cia de recursos (materiais didáticos) acessíveis e media-
ções pedagógicas adequadas. As dificuldades de comuni-
cação e mediação entre docentes de Física e estudantes
surdos e cegos podem ser minimizadas se os todos tive-
rem acesso cada vez mais expressivo a recursos pedagó-
gicos acessíveis.  Os materiais devem ter características
visuais, audíveis e acima de tudo possibilitar o acesso ao
conteúdo de forma igualitária a todos os estudantes num
mesmo espaço físico e virtual. Podem ser exemplo de re-
cursos  acessíveis:  imagens  com legendas  que possam
ser lidas por leitores de telas,  vídeos com áudio-descri-
ção, legendagem em português e janela para Libras, sina-
lização em Libras para o texto escrito. Tais recursos de
acessibilidade facilitam aproximar os estudantes com defi-
ciência do fenômeno estudado muitas vezes apresenta-
dos de forma visual e auditiva nos materiais pedagógicos
(GONÇALVES et al., 2013). 

CONCLUSÃO
Dado o exposto fica evidente a relevância das atividades
de pesquisa e extensão realizadas nos IF’s, pois estreitam
a comunicação entre profissionais de diferentes áreas e
estudantes  de  cursos  de  Licenciatura.  O  processo
vivenciado em projetos de pesquisa pode contribuir com
reflexões  sobre  as  dificuldades  em  ensinar  estudantes
com  deficiência,  a  ausência  de  recursos  acessíveis,
desconhecimento  de  metodologias  adequadas  para  o
ensino  de  Física  para  estudantes  com  deficiência  e  a
necessidade imperativa de que os processos educativos
sejam  cada  vez  mais  discutidos  por  licenciandos  de
Física. A educação científica de estudantes com cegueira
e  surdez  ainda  carece  de  pesquisas,  embora
reconheçamos a importância das pesquisas já realizadas.
Salientamos que por razões análogas ensinar Física para
estudantes com deficiência é tão importante quanto para
todos.
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INTRODUÇÃO
Cada vez mais as ferramentas audiovisuais contribuem no
processo de ensino-aprendizagem, instigando a pesquisa,
promovendo o  debate  e estimulando a  criatividade dos
alunos. É importante o uso dessas ferramentas na medida
em que podem ser instrumentos para a manifestação de
pensamentos por meio de outra linguagem, que se vale
de  imagem,  som  e  movimento.  Objetivou-se  com  esse
projeto,  por  meio  de  atividades  interdisciplinares
desenvolvidas no decorrer de 2016, promover pesquisas,
estudos  e  discussões  sobre  os  direitos  humanos,
culminando na produção de filmes curtas-metragens pelos
alunos  do  IFC  –  Campus  Avançado  Sombrio.  Ao
reconhecer todo ser humano como naturalmente dotado
de dignidade (KANT, 2004, p.  73)  é possível  tratar dos
direitos fundamentais que decorrem deste, na medida em
que a igualdade dos seres humanos se afirma no plano
da dignidade. Assim, considera-se essencial a produção
de  conhecimentos  que  contribuam  com  políticas
direcionadas a adolescentes,  e que influenciem valores,
atitudes  e  comportamentos  voltados  a  problemas
relacionados ao exercício da cidadania e à promoção da
tolerância e defesa dos direitos humanos.

METODOLOGIA
O  projeto  atendeu  120  alunos  do  ensino  médio,  das
turmas  de  primeiros  dos  cursos  de  Técnico  em
Hospedagem e Técnico em Informática. Foram realizadas
reuniões de planejamento entre os docentes e técnicos
em  educação  envolvidos  no  projeto  com  o  intuito  de
estabelecer um cronograma de ação, bem como delimitar
os  temas  a  serem  trabalhados  em  sala  de  aula  para
práticas  de ensino embasadas  nas Diretrizes  Nacionais
de Educação em Direitos Humanos (BRASIL, 2012) das
disciplinas  envolvidas  (Português,  História,  Filosofia  e
Metodologia  Científica).  Foram  agendadas  oficinas,
monitorias  e  atividades  extraclasse,  as  quais  foram
ministradas  pelos  professores  e  profissionais  técnicos
envolvidos no projeto, com o intuito de auxiliar os alunos
na construção do trabalho. Após o término da produção
dos  curtas-metragens,  os  alunos  participaram  de  uma
Mostra para apresentação de todos os filmes produzidos.
Dentre  os  trabalhos  produzidos  e  apresentados  na
mostra,  os  destaques  foram  indicados  para  uma
cerimônia  de  premiação  para  a  qual  foi  convidada  a
comunidade escolar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como resultado dessa experiência, os alunos produziram
filmes  curtas-metragens  que  apresentavam  reflexões
sobre  questões  fundamentais  envolvidas  na
problematização  da  diversidade  e  direitos  humanos  no
Brasil,  proporcionando  o  conhecimento  por  meios
alternativos e prazerosos, desenvolvendo, assim, o senso

crítico,  a  criatividade  e  o  gosto  pela  arte  audiovisual.
Promoveu-se a interdisciplinaridade e integração entre as
áreas  do  saber;  proporcionando  a  interação  entre  os
alunos das diferentes turmas e cursos técnicos. Também
como resultado,  os  grupos  premiados  na  cerimônia  do
Curta IFC foram convidados a exibir suas produções no 3º
Fórum Brasileiro de Direitos Humanos e Saúde Mental, na
Universidade  Federal  de  Santa  Catarina,  realizado  no
mês de junho de 2017.

Figura 01 – Cerimônia de Premiação no Campus
Avançado Sombrio

Fonte: os autores

CONCLUSÃO
Este trabalho possibilitou aos docentes envolvidos,  bem
como  aos  discentes,  uma  ampliação  dos  horizontes
acerca  das  temáticas  desenvolvidas.  Os  trabalhos
dinamizaram  o  trabalho  com  os  temas  transversais  e
propiciaram  um  ambiente  de  integração  entre  alunos,
professores  e  disciplinas,  promovendo  a
interdisciplinaridade  e  enriquecendo  os  debates
propostos. 
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Palavras-Chave: Jogos de integração, Socialização e esporte, Qualidade de vida e esporte.

INTRODUÇÃO
A prática esportiva tem sido altamente valorizada nos dias
atuais.  Tem  sido  considerada  fundamental,
especialmente,  para  uma  vida  saudável,  devido  aos
diversos fatores que acabam interferindo na qualidade da
vida humana, como o stress do trabalho, sedentarismo,
má alimentação, entre tantos outros fatores prejudiciais à
saúde. As pessoas têm buscado na prática esportiva um
meio  de  minimizar  esses  efeitos  deteriorantes  da
qualidade  de  vida.  Ademais,  possibilita  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, no intuito de
contribuir  constantemente com desenvolvimento  integral
do ser humano, o trabalho em questão destaca a terceira
edição do JIFCS realizada no ano de 2016 com o  objetivo
de promover integração dos diferentes grupos inseridos
na instituição como alunos e servidores para o incentivo à
prática de atividades físicas e aos esportes, assim como o
fortalecimento das relações interpessoais dos sujeitos do
IFC Campus  Santa  Rosa  do  Sul  (IFC-SRS)  e  campus
Avançado Sombrio (IFC-CAS).

METODOLOGIA
O presente estudo iniciou-se com a elaboração do projeto
para  a participação do Edital  n°  30/2015 de fomento  a
projetos de extensão Categoria A do IFC, para garantir os
recursos necessários para a realização do evento. Com a
aprovação,  iniciou-se  a  execução  do  cronograma  de
atividades  no  mês  de  abril  de  2016.  Inicialmente  a
primeira atividade realizada foi a reunião (abril) com todos
os interessados, definindo-se os objetivos do evento, as
modalidades  (Canastra,  Futsal,  Futebol  Sete  Society,
Laço Vaca Parada, Pacau, Pega-bandeira, Sinuca, Tênis
de  mesa,  Voleibol  e  Xadrez)  e  os  presidentes  das
comissões  de  trabalho  (Modalidades,  Cerimoniais,
Infraestrutura,  Alimentação,  Transporte,  Divulgação,
Inscrições,  Coordenação Geral,  Elaboração das  tabelas
de  jogos,  Socorros  de  urgência,  Setor  de  limpeza,
Áudio/vídeo  e  Comunicação)  elencando  as  primeiras
atribuições de cada comissão. Na sequência outras três
(03)  reuniões  foram  realizadas,  nos  respectivos  meses
posteriores  a primeira reunião,  com os presidentes das
comissões. Mediante a confecção do regulamento geral,
técnico e disciplinar; iniciou-se o trabalho de divulgação
durante 45 dias anteriores à 1ª etapa ao público-alvo, ou
seja,  alunos  e  servidores.  Foram  oito  (08)  meses  de
trabalho, divididos em três etapas: pré-evento,  evento e
pós-evento. O evento, em si, foi realizado em duas etapas
em meses distintos, com quatro (04) modalidades sendo
desenvolvidas na primeira etapa (setembro) que teve a
organização e execução pelos alunos formandos do curso
Técnico em Agropecuária, como conteúdo da disciplina de
Educação Física. Já as outras seis modalidades ficaram
para  a  segunda  etapa  (novembro).  Após  o  evento,  foi
realizada a avaliação do mesmo, para qual utilizou-se um
questionário via google docs junto aos participantes, que
avaliaram  aspectos  como:  divulgação,  recepção,

organização,  premiação,  modalidades,  transporte,
alimentação, limpeza e viabilidade de outras edições.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A terceira edição dos jogos contou com aproximadamente
600 inscrições nas diferentes modalidades, 50% a mais
em relação a segunda edição. Média de público de 400
pessoas  por  etapa.  Nenhuma  ocorrência  disciplinar.  A
avaliação, junto aos participantes,  demostrou aprovação
também superior à edição anterior, pois consideraram em
geral  o  evento  como  ótimo  (mais  de  85%  dos
participantes)  em  todos  os  aspectos  avaliados.
Ressaltando-se 100% de aprovação no que se refere à
continuidade da realização do evento nos próximos anos,
assim como o envolvimento dos alunos dos terceiros anos
na  organização  e  execução,  e  inclusão  das  novas
modalidades.

Figura 01 – Membros da equipe de trabalho.

Fonte: Comissão Cerimoniais (2016)

CONCLUSÃO
Sem  dúvida  o  esporte  é  um  dos  grandes  fenômenos
sociais  da  atualidade,  e  respeitando  as  devidas
proporções  de  cada  tipo  de  evento,  eles  promovem
legados.  Um  dos  maiores  legados  que  os  eventos
esportivos podem deixar são o aumento do interesse das
pessoas,  especialmente  crianças  e  jovens,  pela  prática
esportiva, que pode quando articulada com oportunidades
educativas e culturais ser potencializado. Ademais, cabe
ressaltar  que  para  que  haja  legado  para  o  esporte  de
lazer  no âmbito de nossa instituição, não podemos nos
satisfazer  somente  com  a  implantação  de  projetos
esporadicamente,  sem um compromisso  a longo prazo.
Assim,  justifica-se  a  necessidade  da  continuação  do
JIFCS.
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BATALHA NAVAL COMO COMPONENTE CURRICULAR NO ENSINO DE QUÍMICA:
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Palavras-Chave: Batalha Naval, Ensino de Química Inorgânica, Ensino-aprendizagem.

INTRODUÇÃO
A busca por estratégias que facilitem o aprimoramento do
ensino-aprendizagem  permeia  o  campo  da  educação
desde que o mesmo iniciou. A aprendizagem pode-se dar
de muitas formas, sendo que alguns teóricos acreditam
que o desenvolvimento cognitivo se dá pela ancoragem
de  novos  conceitos  potencialmente  significativos  nas
estruturas  já  pré-existentes  na  estrutura  cognitiva  do
indivíduo (BOCK, A. M. 2001).
O  ensino  da  química  é  por  muitas  vezes  denominado
erroneamente  como  “árduo”  ou  “maçante”.  Por  conta
disso,  atualmente  desenvolvem-se  metodologias
envolvendo atividades lúdicas, pois promovem situações
de  ensino-aprendizagem  e  aumentam  a  construção  do
conhecimento. (FIALHO, 2008). Para uma boa aplicação
dos jogos educativos, é necessário equilibrar as funções
lúdica e educativa para se obter um ensino prazeroso e
uma aprendizagem significativa (FILHO et. al., 2009)
O jogo desenvolvido neste trabalho tem justamente esse
objetivo:  fazer  com  que  o  aluno  consiga  aplicar  os
conceitos aprendidos na sala de aula durante o jogo. 

METODOLOGIA
O jogo Batalha Naval foi idealizado e aplicado na terceira
fase do curso de Licenciatura em Química, na disciplina
de Química Inorgânica  Experimental.  Como previsto  no
PPC do curso, a “Prática como Componente Curricular”
pode aliar o ensino da Química a jogos lúdicos, a fim de
promover  o  desenvolvimento  conceitual  de  alunos  do
Ensino Médio.
No jogo proposto, o aluno distribuiria em seu tabuleiro três
compostos  inorgânicos  (ácidos,  bases,  sais  ou  óxidos)
com as peças do kit,  além de bombas,  para que, se o
adversário  as  acertasse,  perderia  sua  vez.  Cada
participante  possuía  três  chances  para  acertar  algum
elemento do tabuleiro. Descobrindo os três compostos, o
jogador,  com sua ficha auxiliar, deveria nomeá-los, bem
como identificar sua função inorgânica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O  jogo  foi  aplicado  num  primeiro  momento,  entre  os
discentes da 3ªfase do Curso de Química Inorgânica na
aula  de  Química  Inorgânica  Experimental.  Inicialmente,
ocorreram algumas dúvidas no início pois se trata de uma
proposta nova e também por ser um jogo de estratégia,
mas ao decorrer da partida todos questionamentos foram
sanados e os alunos conseguiram completar a batalha.

Figura 1 – Execução do jogo com a terceira fase do curso
de Licenciatura em Química

Fonte: Autores

CONCLUSÃO
Com  a  boa  aceitação  dos  alunos,  pode-se  ver  que  é
viável aplicar a uma turma de ensino médio, visto que o
jogo vai  proporcionar  com que eles usem os conceitos
visto  em  sala  de  aula  durante  a  partida,  e  assim
compreendendo melhor a matéria.
Como uma próxima etapa, a intenção é aplicar este jogo
em turmas de 1° e 2° ano do ensino médio integrado e
coletar  dados  informativos  a  respeito  da  aceitação  da
proposta.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo apresentar a análi-
se dos resultados de um ano de atividades do Cine Cultu-
ra IFC Sombrio, criado pelo projeto de extensão “Cinema,
humanidades  e  educação”.  As ações  do cineclube têm
como objetivo a implementação e manutenção de um es-
paço cultural,  educativo,  de reflexão e debate sobre as
mais diversas questões suscitadas pelas obras cinemato-
gráficas assistidas. O projeto preza por selecionar obras
de diferentes nacionalidades e que tratem de questões re-
lativas à compreensão do ser humano em sua subjetivida-
de, assim como em suas relações intersubjetivas. O cine-
ma é um recurso fecundo no processo de ensino-aprendi-
zagem, na medida em que não é apenas uma produção
artística, mas expressa um modo de ver o ser humano e o
mundo.  “Ele cria ficção e realidades históricas e produz
memória. [...] deve ser um meio de explorarmos os proble-
mas mais complexos do nosso tempo e da nossa existên-
cia, expondo e interrogando a realidade.” (TEIXEIRA; LO-
PES, 2003, p. 10) Os debates temáticos realizados depois
das exibições dos filmes promovem um momento em que
diferentes concepções podem ser expressas e repensa-
das. A experiência estética na escola  “pode favorecer a
formação da identidade, [...] fecundando uma consciência
de uma sociedade multicultural, onde ele (o aluno) con-
fronte  seus  valores,  crenças  e  competências  culturais.”
(BRASIL, 2000, p. 50) A análise de um ano das atividades
do cineclube foi realizada a partir da avaliação das ações
do projeto e seu objetivo foi detectar pontos negativos e
positivos, a fim de corrigir possíveis equívocos e aprimo-
rar as ações. 

METODOLOGIA
Na primeira etapa deste trabalho foi realizada a avaliação
interna das atividades do cineclube pelos integrantes da
equipe  do  projeto  (professores,  servidores  técnicos  e
alunos).  A  partir  das  observações  foram  propostas  e
executadas ações voltadas para a melhoria do projeto. Na
segunda  etapa,  realizou-se  a  avaliação  externa  das
ações,  por  meio  de  entrevistas  com  participantes  das
sessões. Na terceira etapa, foi feita a análise dos dados
coletados e discussão dos resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As  avaliações  internas  detectaram  alguns  pontos  que
precisavam  de  atenção  maior  na  organização  das
sessões, como considerar o público alvo na escolha dos
filmes  e  tornar  o  ambiente  das  sessões  mais  atrativo.
Buscando  solucionar  esses  apontamentos  abriram-se
votações nas redes sociais para o público escolher entre

dois  filmes  pré-selecionados  e  o  auditório  onde  são
realizadas as sessões passou a ser decorado de acordo
com  a  temática  do  filme  exibido.  A  análise  dos  dados
coletados  por  meio  de  entrevistas  de  participantes  das
sessões  mostrou  como  principais  pontos  positivos:  -  a
possibilidade  de  participar  da  escolha  dos  filmes  por
votação;  -  a  variedade  de  procedência  (nacionalidade),
gênero e temáticas dos filmes exibidos; - a ambiência de
cinema  criada  no  auditório  (Figura  01);  -  o  debate
realizado  após  a  exibição  dos  filmes.  Como  ponto
negativo, apontou-se o horário das sessões, que ocorrem
após o horário de aula, o que inviabiliza a participação de
muitas pessoas.

Figura 01 – Decoração sessão “Moonrise Kingdom”

Fonte: Acervo Cine Cultura, 2017

CONCLUSÃO
A avaliação do primeiro ano do projeto cineclube mostrou
que as atividades realizadas  estão possibilitando atingir
os resultados esperados, especialmente no que se refere
a  comunidade  interna,  cuja  participação  é  expressiva.
Embora  sejam  realizados  convites  pessoalmente  e  via
mídias sociais eletrônicas, tem-se encontrado dificuldade
na adesão da comunidade externa. Todavia, as sessões
do cineclube se tornaram no Campus um evento mensal
esperado.  Além  de  ser  um  momento  cultural  e  de
apreciação estética, proporciona a reflexão, a experiência
do debate e o respeito a diferentes visões de mundo.
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Palavras-Chave: Balanceamento de carga, HTTP balancer, Pound, proxy balancer.

INTRODUÇÃO
O  uso  dos  sistemas  WEB  está  presente  em  nosso
cotidiano nas mais diversas atividades, tais como acessar
o internet banking, redes sociais, ferramentas de buscas,
softwares  de  gestão,  conteúdo  multimídia  entre  outros
serviços.  Os  servidores  que  hospedam  estes  serviços
podem receber demandas de acessos variadas, é comum
encontrar  servidores  que  não  suportem a  demanda  de
requisições, ocasionando lentidão e falhas no serviço. No
entanto,  alguns  serviços  necessitam  de  alta
disponibilidade,  na  ocasião  que  um  problema  afete  o
funcionamento  de  um  ou  mais  servidores,  outros
servidores continuem respondendo pelo serviço. Por isso
é  inevitável  o  uso  de  ferramentas  que  permitam  aos
administradores  dessas  plataformas  a  configuração  de
ambientes que realizem o balanceamento de carga e alta
disponibilidade de atendimento. Este modelo de ambiente
pode  ser  denominado  como  sistema  paralelo  ou
distribuído (TANENBAUM; VAN STEEN, 2007),  na qual
consiste  em  uma  coleção  de  computadores
interconectados  que  são  utilizados  como  um  só,
unificando  seus  recursos  computacionais,  as
funcionalidades devem ocorrer de forma transparente aos
usuários.  O  Pound  é  um  software  open  source
balanceador  de  carga  HTTP  e  proxy reverso,
desenvolvido  pela  APSIS  (2017),  ele  permite  a
distribuição  de  carga  entre  servidores  WEB.  Neste
contexto o objetivo deste trabalho é apresentar como o
software Pound pode realizar a tarefa de balanceamento
de requisições em serviços WEB, distribuindo a carga de
trabalho  entre  diferentes  servidores,  de  forma
transparente aos usuários.

METODOLOGIA
Para  elaboração  deste  trabalho  foi  configurado  um
ambiente  com 4 máquinas  virtuais,  uma utilizada como
cliente, utilizando um navegador para acessar a página de
testes, a segunda máquina virtual foi instalado o software
Pound, responsável por redirecionar as solicitações para
os  servidores  WEB,  nas  outras  duas  máquinas  foram
configuradas com o servidor Apache 2, de forma que os
servidores WEB disponibilizam o mesmo conteúdo, com
apenas uma pequena diferença para validação dos testes,
identificando  qual  dos  servidores  estava  processando
determinada requisição.  Na configuração do Pound são
informados os endereços IP e portas TCP dos servidores
que participam do sistema distribuído, neste trabalho os
servidores  com  IP  172.16.38.110  e  172.16.38.109.  Os
testes  foram  realizados  enviando  solicitações  para  o
endereço  IP  172.16.38.108  do  servidor  Pound,
responsável pelo balanceamento da carga.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao executar os testes no ambiente, em primeira análise
foi possível identificar que cada solicitação recebida pelo
servidor  Pound  foi  encaminhada  a  um  dos  servidores

WEB, de forma intercalada, neste sentido, cada servidor
recebeu metade das solicitações, evitando a sobrecarga.
Em  segunda  análise,  percebe-se  a  transparência  do
balanceamento perante o usuário, pois uma requisição do
cliente segue o fluxo indicado na Figura 01 sendo: A) o
cliente requisita uma página; B) o servidor Pound recebe
a requisição e encaminha para o servidor da rodada; C) o
servidor  WEB  processa  e  retorna  uma  resposta  ao
servidor  Pound; D) o balanceador encaminha a resposta
ao cliente. 

Figura 01 – Solicitação e resposta da página WEB

Fonte: Autores (2017)

Neste ambiente,  o cliente não sabe qual  servidor  WEB
realizou o processamento de sua requisição, tornando o
serviço transparente ao usuário.

CONCLUSÃO
Ao conseguir realizar o encaminhamento das solicitações
WEB  entre  os  servidores  disponíveis,  utilizando  o
software Pound,  foi  alcançado  o  objetivo  proposto.
Entende-se  que  essa  é  uma entre  diversas  formas  de
realizar  o  balanceamento de carga entre os servidores,
sendo capaz de expandir a infraestrutura necessária para
manter  os serviços de forma transparente aos usuários
finais.  Como  proposta  para  trabalhos  futuros,  pode-se
comparar a eficiência desse software em relação a outros
da mesma categoria como o Apache 2 com módulo proxy
balancer,  a fim de investigar qual o melhor software ou
ainda, aplicar métodos dinâmicos para divisão da carga
entre os servidores.
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INTRODUÇÃO
Este artigo apresenta uma pesquisa que teve como objeti-
vo analisar o processo e os dados de evasão de um cam-
pus da Rede Federal de Educação Profissional, Científica
e Tecnológica.  A evasão escolar vem sendo avaliada e
torna-se uma preocupação em tempos de crise e cortes
nos orçamentos. A evasão representa um importante va-
zamento que impede uma parcela considerável dos alu-
nos  de  concluir  os  cursos,  sendo necessário  combater
esse problema que representa importante dimensão para
alcance da efetividade das políticas de educação profissi-
onal (MENEZES NETO et al, 2012). O Ministério da Edu-
cação conceitua aluno evadido: “situação em que o estu-
dante abandonou o curso, não realizando a renovação da
matrícula ou formalizando o desligamento/desistência do
curso” (BRASIL, 2015, p. 21).

METODOLOGIA
Buscou-se identificar a sistemática de controle de evasão
adotada  pela  escola,  incluindo-se  os  instrumentos
utilizados e as abordagens de acompanhamento junto aos
estudantes.  A  amostra  investigada  foi  composta  por
quatro  turmas  de  cursos  técnicos,  que  foram
acompanhadas por um semestre. Assim, em resposta a
essa  contextualização,  esta  pesquisa,  de  natureza
exploratória,  adotou  procedimentos  de  pesquisa  de
natureza quantitativa e qualitativa para a coleta e análise
dos dados, respectivamente.  Trata-se de um estudo de
caso. Utilizou-se um questionário para a coleta dos dados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram  monitorados  alunos  de  4  turmas  de  cursos
técnicos, cujos evadidos responderam a um questionário
com 12 perguntas. Este artigo apresenta os resultados e a
discussão considerando duas perguntas essenciais sobre
o  abandono  do  curso  e  a  necessidade  de  trabalhar,
constantes às Tabelas 1 e 2, respectivamente.

Tabela 1: Fator de abandono do curso
Item %

Dificuldade Financeira 22,90
Insatisfação com o curso escolhido
Distância do Campus
Problemas familiares ou de saúde
Outros

17,10
14,30
11,40
34,30

Fonte: Dados da pesquisa (2017)

Ao serem questionados sobre qual fator levou a abando-
narem o curso, 22,90% dos estudantes apontam as difi-
culdades financeiras como o motivo de abandono, 17,10%
apontam insatisfação  com o  curso  escolhido  e  14,30%
apontam a distância do campus de suas residências.  A
distância do campus, por se tratar de uma cidade de inte-
rior, é um fator a ser analisado, pois estudantes de cida-
des vizinhas  se matriculam nos cursos e dependem de
transporte precário, com horários limitados e os próprios

estudantes da cidade contam com um sistema de trans-
porte muito ruim, o que acaba atrapalhando o rendimento
e a permanência desses estudantes.  Além dos itens já
mencionados,  11,40% apontam problemas familiares ou
de saúde que acabaram obrigando à desistência do cur-
so.

Tabela 2: Fator necessidade de trabalhar
Item %

Sim e influenciou para desistir do curso 42,90
Sim, mas não influenciou desistir do curso
Não

31,40
25,70

Fonte: Dados da pesquisa (2017)

42,90% dos estudantes responderam que precisam traba-
lhar e que essa necessidade influenciou na desistência do
curso. Cabe um olhar atencioso ao curso vespertino, pois
os índices de evasão são altos e as respostas dos alunos
que evadiram apontam a necessidade de trabalhar, o que
obviamente choca com o horário do curso. Já 31,40% afir-
mam que precisaram exercer atividade remunerada, mas
que não foi esse o fator para a desistência do curso, o
que leva a crer que foram outros fatores que levaram à
desistência  desse  grupo,  como  insatisfação  ou  não  se
identificarem com o curso. 25,70% afirmaram não precisar
trabalhar, o que mostra que estudantes desse tipo de cur-
so possuem essa necessidade e este é um fator a ser
considerado no momento da oferta.

CONCLUSÃO
Nos 4 cursos técnicos monitorados, há uma evasão média
de 18,75% dos alunos se forem considerados os alunos
identificados e que desistiram oficialmente do curso, o que
seria uma média baixa. No entanto, se for considerado o
quantitativo de estudantes ingressantes em cada turma e
o número atual  de frequentes,  a  média de evasão nos
quatro cursos analisados chega a 48,44% o que demons-
tra um índice de evasão elevado e coloca em questiona-
mento os resultados alcançados e os investimentos reali-
zados.  Assim, com um sistema informatizado integrado,
monitoramento para que o aluno seja contatado mais rapi-
damente é essencial,  pois pode ser um fator a mais na
decisão de não voltar ao curso.
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INTRODUÇÃO
Nos últimos anos a quantidade de câmpus de Institutos
Federais  (IFs)  cresceu  consideravelmente  por  todo
território  nacional.  Cada  um  direcionando-se  pelo  seu
determinado  contexto,  contribuindo,  assim,  para  a
grandiosa diversidade existente entre os câmpus. Entre
eles estão o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC),
campus Criciúma e o Instituto Federal Catarinense (IFC),
campus Santa Rosa do Sul.  O IFSC Criciúma, fundado
em 2010, tem seus cursos voltados para infraestrutura e
processos industriais. O IFC Santa Rosa do Sul, fundado
em  1992,  tem  seus  cursos  voltados  para  o
desenvolvimento  das  atividades  agrícolas.  Apesar  da
proximidade regional, os Institutos apresentam áreas de
atuação  bem  distintas.  Os  intercâmbios  estudantis
ocorrem  principalmente  pela  vontade  dos  alunos,  de
aprimorar  seus  conhecimentos  e  sua  atividade
profissional, além de conhecer novas culturas e pessoas
(TAMIÂO,  2010). Neste  âmbito,  o  referido  projeto  de
extensão buscou explorar essa diversidade e aproximar
os alunos de ambos os institutos a fim de possibilitar a
troca  de  experiências  e  saberes  e  acrescentar  na
formação dos alunos. 

METODOLOGIA
O projeto de extensão foi executado no período de 17 de
outubro a 19 de dezembro de 2016. Na primeira etapa,
foram divulgados aos alunos participantes o projeto e as
ações a serem realizadas. Na etapa seguinte, os alunos
de  ambos  os  institutos  construíram  cartas  relatando
conhecimentos  e  experiências  adquiridas  no  IF.  As
correspondências escritas pelos alunos foram trocadas. A
visita entre os câmpus foram planejadas, de modo que,
cada  instituto  organizou  um  roteiro  a  fim  de  melhor
mostrar a realidade de seu campus. Por fim, foi realizada
uma  avaliação  da  atividade  extensionista  por  parte  da
comissão de organização.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O  projeto  atingiu  cerca  de  200  alunos  de  ambos  os
institutos. Através das cartas foram trocadas experiências
pessoais  e  acadêmicas.  Um  momento  importante  de
integração aconteceu durante a socialização das cartas,
no  qual,  por  meio  de  uma  dinâmica,  os  alunos  leram
trechos  das  cartas  que  receberam  e  os  escritores  se
identificavam.  Nas  visitas  aos  câmpus  (Figura  01),
observou-se  uma  melhor  integração  entre  os
participantes, além da relação com o ensino e a pesquisa,
grupos  formados  por  alunos  de  ambos  os  institutos
puderam compartilhar experiências e saberes. Obteve-se,
também,  integração  entre  as  áreas  do  conhecimento
através dos âmbitos de atuação de ambos os câmpus,
sendo  algumas:  história,  geografia,  matemática,  física,
química, etc. Na avaliação final, 56,5% dos participantes

informaram que o projeto agregou ao seu conhecimento
(Figura  02).  Neste  âmbito,  os  resultados  obtidos  foram
efetivos  e  eficientes,  visto  que  as  atividades  propostas
para a integração dos alunos foram realizadas com êxito.

Figura 01 – Visita aos câmpus, IFSC – campus Criciúma
(a) e IFC – campus Santa Rosa do Sul (b). 

Fonte: os autores.

Figura 02 – Avaliação da atividade extensionista.

Fonte: os autores.

CONCLUSÃO
A realização do projeto proporcionou a aproximação e a
troca  de  experiências  e  saberes  entre  os  alunos
formandos do Instituto Federal de Santa Catarina, campus
Criciúma  e  do  Instituto  Federal  Catarinense,  campus
Santa Rosa do Sul. Considerando as realidades distintas
de  formação  acadêmica  de  cada  instituto,  o  projeto
propiciou,  assim,  o  conhecimento  das  diversidades
existentes em uma mesma região catarinense.
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INTRODUÇÃO
A realização de  atividades  experimentais  no  Ensino  de
Física torna as aulas atrativas, despertando a curiosidade
nos  discentes.  Entretanto,  nem  sempre  dispõe-se  dos
aparatos necessários para realização das atividades, em
função do alto custo de aquisição dos mesmos. Visando
viabilizar  a  utilização  da  experimentação  nas  aulas  de
Física, a experimentação remota possibilita que os alunos
interajam  com  o  experimento  e  obtenham  dados  para
posterior  análise  [1].  Além  disso,  a  experimentação
remota  permite  o  uso  de  tecnologias,  como  exemplo
celulares e tablets, cada vez mais presentes no quotidiano
escolar.  Assim,  o  presente  trabalho  apresenta  um
protótipo  gerador  de  ondas  estacionárias,  o  qual  está
sendo aperfeiçoado para ser utilizado como experimento
remoto,  disponível a alunos do segundo ano no ensino
médio de escolas públicas.

METODOLOGIA
A criação  de  um gerador  de  ondas  estacionárias,  visa
auxiliar  os alunos no  aprendizado referente  ao  assunto
ondas.  Este  experimento  será  adaptado  para  utilização
como experimento remoto, utilizando como hardware um
Raspberry  Pi  e  softwares  específicos  para  o  acesso
remoto.  Este  primeiro  protótipo  gerador  de  ondas
estacionárias,  ainda  não  está  automatizado,  e  foi
construído com os seguintes itens:

1 – Dinamômetro de 1N;
2 – Corda de nylon trançada;
3 – Base de madeira;
4 – Fonte de 5v com tensão variável; 
5 – Motor vibrador;
6 – Cordão de nylon móvel.

Na  figura  01  podemos  verificar  os  materiais  utilizados,
bem como uma visão panorâmica do gerador. 

Figura 01 – Protótipo gerador de ondas estacionárias 

Fonte: Elaborado pelo autor – Protótipo 07/2017 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O protótipo será utilizado no segundo semestre de 2017
pelas  turmas  201  e  202  de  segundo  ano  da  EEEM
Guimarães  Rosa,  da  cidade  de  Cachoeirinha  RS  para
introdução do assunto referente a ondas estacionárias. A
utilização de corda sob tensão para gerar ondas é pratica
comum  para  iniciar  o  conteúdo  de  ondas  em  livros

didáticos, tais como:  Artuso e Wrublewski [2] e Aurelio e
Toscano  [3],   os  quais  foram  distribuídos  em  várias
escolas  públicas,  em  função  da  escolha  dos  próprios
professores  de  Física.  Este  experimento  possibilitará
realizar  na  prática  o  experimento  que  estes  livros
didáticos trazem.
Além  da  utilização  desses  materiais  didáticos,  o
experimento remoto possibilitará que os alunos consigam
manipular  o  experimento  e  fazerem  suas  próprias
analises,  referentes  aos  dados  coletados.  A  Figura  2,
mostra a geração de uma onda estacionária, com um nó
central. 

Figura 02 – Um comprimento de onda

Fonte: Elaborado pelo autor – Protótipo 07/2017 

CONCLUSÃO
A utilização  da  experimentação  nas  aulas  de  Física  é
imprescindível  para  motivação  dos  alunos,  através  da
experimentaçao,  aquisição  e  tratamento  de  dados.
Infelizmente,  muitas  escolas  não  dispõem  de  um
laboratório com experiências  disponíveis para este fim. O
aperfeiçoamento  deste  protótipo  gerador  de  ondas
estacionárias permitirá o acesso remoto ao experimento,
permitindo  que  os  alunos  modifiquem  variáveis  e
coletando  dados  referentes  ao  experimento  e  tema  de
ensino em questão.
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INTRODUÇÃO 
A sociedade contemporânea marcada pela conectividade 
aumentada pela tecnologia remodelou arranjos sociais 
SELWYN (2012), fomentou a interconexão de pessoas, 
objetos, organizações e informações, independente de 
tempo e espaço, propiciando linhas de comunicação mais 
abertas e empoderadoras. Assim, a escola sendo um 
espaço democrático de aprendizagem deve ser palco de 
discussões sobre a utilização da tecnologia, principalmente 
a mobile learning. Esta se constitui como uma alternativa 
para a construção do relacionamento entre alunos e 
professores, pois maximiza o tempo e dinamiza o processo 
de ensino e aprendizagem. Dessa forma, é fundamental 
criar e recriar novos e melhores espaços para reflexões, 
pois o como fazer isso, constitui um desafio prático teórico 
emergente. O NMC Horizon Report: Edição Educação 
Básica 2015 oferece um olhar crítico referente à forma 
tradicional de funcionamento da escola, bem como a 
necessidade de fomentar mudança e inovação na forma de 
ensinar, ou seja, é fundamental “a integração da tecnologia 
na formação do professor” (JOHNSON et al., 2015). Em 
2004, com uma turma de alunos com dificuldade de 
aprendizagem e aclamado por todos como indisciplinados, 
os autores realizaram um projeto com o jogo de xadrez na 
E.E.B.M Professora Nilza Matos Pereira, no município de 
Sombrio. O referido projeto foi citado como notícia nos 
jornais locais e na RBS TV no estado de SC e RS no dia 
do professor. Desde então esta prática se difundiu nas 
demais unidades escolares. Atualmente, turmas de alunos 
de 5 anos têm aulas de xadrez com tabuleiros físicos. 
Dessa forma, surgiu a necessidade de promover a prática 
do jogo de xadrez com tabuleiros virtuais com realidade 
aumentada com o intuito de fomentar o uso das tecnologias 
na escola e incentivar os nativos digitais a realizar uma 
atividade lúdica e desafiadora. As práticas com tabuleiros 
reais e virtuais podem proporcionar ao aluno condições de 
desenvolver seu raciocínio-lógico, a refletir e agir com 
criticidade frente ao conteúdo das demais áreas do 
conhecimento, enfim, que os estimule a pensar a ser autor 
de suas próprias ideias e não apenas ser um consumidor 
de educação. O Educador Brasileiro Paulo Freire (1983) 
afirma que “a educação é comunicação” e por meio destas 
concepções que devemos repensar a prática educativa e o 
uso das tecnologias em sala de aula. Dessa forma, é 
fundamental favorecer a formação continuada para 
professores, com o intuito de melhorar as aulas tornando-
as mais interessantes e propiciando acessibilidade e 
usabilidade de dinâmicas de aprendizagem, por meio de 
Workshops, redes sociais e jogos. Sendo assim, este 
trabalho tem como objetivos tornar o espaço educativo, um 
lugar de ação e reflexão constantes, por meio de atividades 
da rede internacional de computadores – Internet, e com 
isso, inovar e propiciar a qualidade de ensino; compartilhar 
a aprendizagem utilizando os dispositivos móveis; 
possibilitar uma aprendizagem mais lúdica e significativa  
 
 

por meio de jogos, como xadrez; realizar o jogo de xadrez 
com o uso de tabuleiros físicos e em realidade aumentada 
com dispositivos móveis; acessar remotamente o jogo de 
xadrez em realidade aumentada; realizar educação 
continuada para professores. 
 

METODOLOGIA 
O presente texto apresenta um levantamento bibliográfico 
da temática em questão a partir de buscas em bases de 
dados acadêmicas. E, pode ser considerado como 
pesquisa aplicada, pois, uma vez que, se caracteriza pela 
utilização dos conhecimentos que são adquiridos. 

 

RESULTADOS ESPERADOS E 
DISCUSSÃO 

Espera-se que a aprendizagem possa ser mais 
significativa, que os alunos possam atuar como agentes de 
transformação, tornando-se mais capazes de agir e refletir 
no meio em que vivem. Que a relação professor-aluno 
possa ser mais conectada, diminua evasão e reprovação 
escolar e os professores consigam ter uma postura 
emancipatória com a tecnologia. 

 

CONCLUSÃO 
A pesquisa auxiliou no desenvolvimento cognitivo das 
crianças envolvidas no projeto, os atores envolvidos 
participaram de entrevistas nas emissoras de rádio da 
cidade, matérias em jornais físicos e até na televisão. Os 
meios de comunicação enfatizaram que práticas assim, na 
educação, fazem a diferença. A pesquisa trouxe como 
benefício, a prática de oficinas de xadrez nas sete escolas 
do município de Sombrio, como atividade extracurricular. 
Além de valorizar as habilidades proporcionadas pelo jogo 
a interconexão favoreceu o acesso virtualmente. A 
Secretaria de Esportes do município proporciona torneio de 
xadrez, estimulando futuros atletas. 
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Palavras-Chave: Instituto Federal de Santa Catarina. Educação básica, técnica e tecnológica. Permanência
e êxito.

INTRODUÇÃO
A extensão no Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC
busca promover a articulação entre o ensino e a pesquisa
e as demandas da sociedade. Diante disso, o projeto IF
Portas Abertas tem como objetivo geral divulgar os cursos
do IFSC – Câmpus Criciúma por meio da parceria com
professores e gestores das redes municipais e estadual,
visando  contribuir  com  a  elevação  dos  índices  de
permanência e êxito e na consolidação de uma política
inclusiva  na  Educação  Básica,  Técnica  e  Tecnológica.
Importante  ressaltar  que  a  Permanência  e  Êxito  nesse
projeto  expressa-se  como  resposta  (ou  oposição)  ao
problema do fracasso escolar  (PATTO, 1999,  p.  19).  O
projeto  será  executado pelos  integrantes  do  Núcleo  de
Permanência e Êxito – Nupe do Câmpus Criciúma com a
colaboração  da  Comissão  de  Ingresso.  A  proposta
consiste em abrir as portas da instituição e apresentar sua
estrutura  física  e  pessoal  (salas,  laboratórios,  setores,
servidores,  entre  outros),  as  possibilidades  de  cursos,
atividades/projetos  de ensino  pesquisa e extensão bem
como as políticas de assistência aos discentes, revelando
a sua identidade para o público externo.

METODOLOGIA
Para atingir o objetivo proposto, inicialmente, realizou-se
uma  reunião  com  as  secretarias  de  educação  dos
municípios de Criciúma e Içara para divulgar  o  projeto,
estabelecer  parceria  e  realizar  levantamento  para
verificação das escolas que ofertam o nono ano do ensino
fundamental e que teriam interesse em visitar o IFSC –
Câmpus Criciúma.  Partindo  de  um planejamento prévio
com a coordenação de Ingresso da instituição, elegeu-se
a atividade de visita guiada para atender as escolas dos
referidos  municípios,  que  acontecerão  de  acordo  com
agendamento prévio no decorrer do projeto. Além disso,
será  feita  a  divulgação  do  IFSC nas  escolas  que  não
tiverem condições de levar seus alunos até a Instituição.

RESULTADO E DISCUSSÃO
O Projeto IF Portas Abertas encontra-se em desenvolvi-
mento e vem possibilitando, por meio da parceria com as
secretarias  de  educação envolvidas,  atingir  um número
expressivo de alunos. O projeto visa contemplar, aproxi-
madamente, 1500 alunos da educação básica da rede pú-
blica municipal de Criciúma e região da  Associação dos
Municípios da Região Carbonífera –  AMREC, considera-
dos potenciais candidatos aos cursos ofertados pela insti-
tuição.  Para além do objetivo, entende-se que o projeto,
por meio do roteiro das visitas guiadas, (conforme modelo
Tabela 01), contribuirá para mostrar a comunidade exter-
na que o IFSC é uma instituição de grande porte, compos-
ta por 22 Câmpus, um centro de Referência em Formação
e  Educação  a  distância  –  EAD  apresentando  diversas
possibilidades de aprimoramento profissional, desde a for-
mação inicial  e  continuada até  o mestrado.  Entende-se

ainda,  que por consequência,  o projeto poderá também
contribuir para o aumento dos índices de permanência e
êxito institucional uma vez que a partir  das informações
fornecidas, o aluno terá melhores condições de optar pelo
curso que realmente lhe interessar.

Tabela 01 – Visita guiada no IFSC – Câmpus Criciúma

Roteiro Objetivos

Vídeo Institucional Visão geral do IFSC

Visita Guiada Conhecer a estrutura do

Câmpus

Dinâmica Interação e divulgação dos

cursos

Como se Inscrever? Explicação como realizar a

inscrição e sanar as dúvi-

das referentes ao processo

de ingressos

Políticas Institucionais Divulgação das políticas de

assistência aos discentes

Entrega de Folderes e Brin-

des

Divulgação para a comuni-

dade externa

Fonte: Autores, 2017.

CONCLUSÃO
O desenvolvimento desse projeto traz em sua existência a
importância da divulgação do IFSC e, principalmente dos
cursos, programas, projetos, estrutura física e laboratórios
do Câmpus Criciúma para a comunidade externa. A visita
guiada  está  possibilitando  aos  visitantes  um
conhecimento  da  dimensão  do  IFSC  enquanto
possibilidade de formação, quer seja pela diversidade de
cursos  e  modalidades  de  ensino  ofertados,  quer  seja
pelas políticas públicas em prol de um ensino público de
qualidade. Assim, entende-se que a forma de divulgação
apresentada nesse projeto contribui tanto para o ingresso
na  instituição  como para  a  permanência  e  o  êxito  dos
ingressantes.
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Palavras-Chave: Instituto Federal de Santa Catarina. Programa Mulheres Sim. Extensão.

INTRODUÇÃO
O Programa Mulheres SIM é um programa de extensão
do Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC vinculado à
Pró-Reitoria de Extensão - PROEX. Busca a valorização
da mulher, o acesso aos direitos, cidadania e possibilida-
des de geração de renda. O programa Mulheres SIM no
Câmpus  Criciúma tem como objetivo  geral  estimular  a
produção e ampliação de renda para pessoas do gênero
feminino, mulheres e meninas acima de 15 anos, em situ-
ação  de  vulnerabilidade  social,  possibilitando  acesso  à
educação e tecnologia. O público-alvo são mulheres refu-
giadas, imigrantes, esposas de presidiários e outras em
situação de fragilidade. O programa integra um conjunto
de ações que consolidam as políticas públicas e diretrizes
governamentais de inclusão educacional, social e produti-
va de mulheres em situação de fragilidade. É uma tarefa
complexa,  haja vista o reflexo negativo do desemprego
estrutural e das dificuldades de inserção profissional. Tal
situação causa desconforto pois, segundo Xiberras (1996,
p.9)  as  situações  de  fragilidades  social,  às  quais  as
mulheres  estão  inseridas,  são  frequentemente
caracterizadas por ameaças de ruptura do laço social de
proximidade  e  de  solidariedade  e  também  do  próprio
vínculo  simbólico  que  caracteriza  a  adesão  ao  grupo,
acarretando  frequentemente  acumulação  de  insucesso,
rejeição e exclusão social. O Programa Mulheres SIM de
Criciúma é composto por quatro projetos: Curso Forma-
ção Inicial e Continuada em Geração de Renda, Tecnolo-
gias e Valorização do Trabalho Feminino, Projeto de pa-
lestras  e  oficinas  sobre  Higiene  e  Estética  da  Mulher,
Acompanhamento  de Egressas  e  a Feira  de Economia
Solidária. 

METODOLOGIA
O Programa Mulheres SIM do Câmpus Criciúma tem dis-
ponível 40 vagas para mulheres em vulnerabilidade social
e  será  desenvolvido  no  período  de  agosto  a
novembro/2017, no IFSC- Câmpus Criciúma, articulando
os projetos: Curso Formação Inicial e Continuada em Ge-
ração de Renda, Tecnologias e Valorização do Trabalho
Feminino, Projeto de palestras e oficinas sobre Higiene e
Estética da Mulher,  Acompanhamento de Egressas e a
Feira de Economia Solidária. O curso será desenvolvido
dentro de uma caga horária de 96 horas. A Feira de Eco-
nomia Solidária será desenvolvida dentro da programação
do Sict-Sul, no mês de setembro/2017. Os outros projetos
serão desenvolvidos concomitante ao curso. Para a for-
mação continuada, bem como para o projeto de palestras

e oficinas, o Programa Mulheres SIM contará com profes-
sores do próprio Câmpus e alguns  voluntários (que assi-
narão um termo de voluntariado). As unidades curricula-
res serão trabalhadas interdisciplinarmente. As palestras
e oficinas de Higiene e Estética da Mulher contemplarão
atividades de: manicure, cabeleireiro (escovas de cabelo),
massagem  clássica,  pedicure,  limpeza  de  sobrancelha,
limpeza de pele, entre outras. Serão realizadas atividades
em classe, tais como: aulas dialogadas, estudos dirigidos
e roda de conversas.  Serão desenvolvidas, também, visi-
tas técnicas/ pedagógicas, práticas laboratoriais, levanta-
mento de problemas e dinâmicas que complementem o
processo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O  Programa  encontra-se  em  desenvolvimento  e  busca
atender aos objetivos e metas do Programa Mulheres SIM
do IFSC - Câmpus Criciúma, acolhendo todas as partici-
pantes de forma igualitária e incentivando-as a construí-
rem uma renda própria. Os impactos importam, principal-
mente, na melhoria da autoestima das cursistas e, ainda,
a geração de renda por meio do artesanato local e traba-
lhos com a higiene e estética da mulher.

CONCLUSÃO
O  Programa  Mulheres  SIM  do  Campus  Criciúma  vem
articulando  as  políticas  sociais  públicas,  no  sentido  de
promover iniciativas de inclusão educacional, econômica,
social,  cultural  e pessoal  das mulheres;  a autonomia, o
combate  à  violência,  a  consolidação  da  cidadania
feminina e o desenvolvimento sustentável, articulado com
as  políticas  públicas  de  educação,  assistência  social,
saúde  e  segurança.  Esta  iniciativa  busca  fortalecer  e
aproximar o IFSC à sociedade catarinense. 
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Palavras-Chave: Reciclagem de Papel, Inclusão Social, Educação Ambiental.

INTRODUÇÃO
O crescimento populacional e o desenvolvimento econô-
mico, aliados ao estilo de vida da sociedade dita moderna,
vieram acompanhados do aumento assustador da produ-
ção de resíduos sólidos. Segundo Zanta e Ferreira (2003),
a gestão de resíduos sólidos eficiente pode ser uma opor-
tunidade  para  obter  o  comprometimento  da  população
com a sustentabilidade. Neste contexto torna-se importan-
te buscar estratégias eficientes para evitar o acúmulo de
materiais descartados nos diversos ambientes e a recicla-
gem é inserida aos poucos como uma alternativa eficien-
te. Segundo o CEMPRE (Compromisso Empresarial para
Reciclagem), no Brasil 31,2 % do papel que circulou pelo
país em 2014 foi reciclado. Com a prática, é possível dimi-
nuir a poluição do ar e das águas, economizar energia e
gerar empregos, através da criação de indústrias recicla-
doras ou de artesanatos. O projeto foi desenvolvido com
intuito de promover a conscientização em relação ao des-
perdício de papel, além da formação de professores multi-
plicadores para o processo de reciclagem, visando à in-
clusão social.

METODOLOGIA
A metodologia adotada para a realização do projeto abor-
da algumas etapas norteadoras.  Inicialmente,  foi  feito o
estudo sobre o tema que serviram como base para a ela-
boração da proposta e parceria entre o Instituto Federal
de Santa Catarina- Campus Criciúma e a EMEIEF Jorge
da Cunha Carneiro. Com a aquisição dos equipamentos e
materiais necessários e a visita de estudo no Museu ao Ar
Livre de Orleans, iniciou-se as atividades do projeto. As
primeiras  oficinas  de  reciclagem de papel  aconteceram
para  que todos os colaboradores  do projeto compreen-
dessem a funcionalidade do mesmo. Em seguida inicia-
ram as oficinas no IFSC e na escola parceira, onde foram
desenvolvidas diversas atividades em prol da conscienti-
zação ambiental e formação de professores multiplicado-
res.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As  oficinas  de  reciclagem  de  papel  estão  em
funcionamento desde fevereiro de 2017, intercalando com
oficinas  para  alunos  e  professores  dentro  do  Instituto
Federal  de  Santa  Catarina e  na  escola parceira  EMEF
Jorge da Cunha Carneiro. Hoje a produção está em torno
de  50  folhas  de  papel  reciclado  no  tamanho  A4  por
semana, fazendo testes com corantes artificiais e fixação
de  flores.  Os  papéis  produzidos  pelo  projeto  até  o
momento  foram  utilizados  pelos  professores  em
atividades  de  ensino  em  sala  de  aula,  em  oficinas  de
formação de professores para a confecção de materiais
manipulativos  para  atividades  relacionadas  à  docência,
possibilitando a divulgação do projeto e difundido a ideia
socioambiental conforme ilustra a figura 01.

Figura 01 – Oficinas de reciclagem realizadas com alunos
e professores

Fonte: Autores (2017)

CONCLUSÃO
O desenvolvimento do projeto tem propiciado vivências e
aprendizagens diferenciadas pelos envolvidos. O mesmo
atende também o grande projeto do Campus Criciúma re-
lacionado com a sustentabilidade e a coleta seletiva de re-
síduos sólidos.  Para a comunidade externa à instituição,
proporcionou o desenvolvimento de atividades diferentes
da rotina escolar, de maneira que, a partir do processo de
formação desencadeado pelo projeto, as questões ambi-
entais se tornem mais presentes no ambiente escolar na
forma de  conscientização e da inclusão social,  atitudes
observadas no decorrer do projeto. A reciclagem deve ser
praticada e, se iniciada desde cedo e propagada em todos
os meios sociais, as questões ambientais passam a ser
vivenciadas e não mais algo extraordinário ao ambiente
escolar.
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INTRODUÇÃO

O  projeto  AMORA  atua  desde  2011  na  cidade  de
Criciúma –SC. Em parceria com os Cras da cidade atende
mulheres  que  se  encontram  em  situação  de
vulnerabilidade social e risco. O nome Amora, se deve a
analogia  ao  gomo  da  fruta  que  simboliza  a  união  das
mulheres em torno de um mesmo propósito – a cidadania.
Criciúma é o 8º município do Estado com maior taxa de
homicídio  de mulheres,  conforme o  ranking da taxa de
homicídios  femininos  no  Brasil,  registrado  no  Mapa  da
Violência de 2015 (WAISELFISZ, 2015). Enfrentar estes
altos  índices  de violência,  conscientizando  as mulheres
dos  direitos  a  elas  garantidos  é  um  dos  principais
objetivos  do  projeto.  O  Amora  também  aborda  temas
como auto estima, valorização das mulheres, prevenção
da violência. O amora tem o intuído de tornar as mulheres
participantes  multiplicadoras  do  conhecimento  atingindo
de  forma  indireta  sua  família  e  a  comunidade  em que
vivem. 

METODOLOGIA

O projeto é formado por uma bolsista do curso de Direito
que  trabalha  a  capacitação  pelo  viés  jurídico  e  outra
bolsista do curso de Psicologia que trabalha pelo viés da
formação de vínculo e acolhimento  do grupo.  São seis
módulos que acontecem uma vez por mês em cada um
dos seis CRAS do município. O primeiro módulo intitula-
se “Mulheres e Gênero”, o segundo módulo “Respeitando
a diversidade - Trabalho feminino e mercado de trabalho”,
o  terceiro  módulo  trata  dos  “Direitos  sexuais  e
reprodutivos  e  a  saúde  da  mulher”.  O  quarto  módulo
“Violência contra as mulheres” e o quinto módulo “Formas
de  prevenção  e  enfrentamento  da  violência  contra  a
mulher” e por fim, o sexto módulo intitula-se “Cidadania e
participação feminina nos espaços públicos”. Os grupos
variam de cinco a trinta participantes. Os encontros têm
duração  de  duas  horas.  São  realizadas  dinâmicas  e
palestras de conversação. O CRAS disponibiliza o espaço
físico,  os  equipamentos  multimídias  e  o  lanche  no
encerramento da reunião. A capacitação é concluída com
uma formatura, onde é entregue um certificado para as
participantes.  O  envolvimento  ativo  das  participantes  é
demasiadamente importante para o bom andamento do
projeto. Conforme nos traz Freire (1983), quanto mais os
sujeitos  se  voltam  criticamente  para  as  próprias
experiências, mais se dão conta de que o mundo não é
um beco sem saída.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Desde sua criação o projeto já atendeu mais de duas mil
mulheres e têm mostrado importante relevância social na
vida destas. Aparecem nos relatos das participantes atos
de discriminação diários quanto a raça/etnia, ao bairro em

que residem e ao fato de ter filhos pequenos o que por
vezes  acaba  dificultando  o  ingresso  no  mercado  de
trabalho. As participantes são informadas de seus direitos
e  dos  locais  onde  podem  recorrer  para  pedir  auxílio.
Também  houve  relatos  de  mulheres  que  voltaram  ao
mercado  de  trabalho  e  retomaram seus  estudos.  Além
disso, há uma importante expressão no grupo no que se
refere ao resgate dos sonhos dessas mulheres. Devido as
dificuldades  enfrentadas  por  elas,  muitas  das
participantes desistiram de sonhar, e o projeto Amora têm
se mostrado uma importante ferramenta para o resgate
desses  sonhos.  Ademais,  o  Projeto  Amora  atua  no
sentido  de  formação  de  vínculo  entre  extensionista  e
comunidade permitindo uma formação mais humana e de
responsabilidade social. 

CONCLUSÃO

O projeto  está  em contínuo  aperfeiçoamento,  conforme
sugerem as demandas que emergem dos grupos, como a
inclusão de  temas sobre  os  riscos e  danos  do uso  de
drogas  na  gravidez,  violência  intrafamiliar,  direitos  da
criança  e  do  idoso,  entre  outros. A equipe  do  Projeto
Amora acredita no potencial  emancipador da educação,
como  poderoso  instrumento  de  cidadania,  para
construção  de  uma  sociedade  onde  haja  a  igualdade
entre homens e mulheres e que todos alcancem o direito
a uma vida livre de violência.
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INTRODUÇÃO
O PNE obriga que, até 2020, as universidades dediquem
10% de sua matriz curricular às atividades de extensão,
promovendo  sua  curricularização.  Na  formação  de
professores, a extensão deve apoiar a prática pedagógica
nas  diversas  áreas  e  formas,  tornando-a  mais
interessante  e  melhorando  a  aprendizagem  e  o  êxito.
Paralelamente,  como  princípio  pedagógico,  o  Instituto
Federal  de  Santa  Catarina  –  IFSC,  acentua  seu
compromisso com a emancipação dos  sujeitos  em seu
universo cultural em um contexto de cidadania plena, o
que remete à inserção temática como transversalidade no
âmbito da matriz curricular. Dentre as temáticas, destaca-
se a necessidade de contribuir para o desenvolvimento de
materiais  e  estratégias  didático-pedagógicas  inovadoras
para o ensino da história e cultura dos africanos e dos
afrodescendentes (Leis 10.639/03 e 11.645/2008). Relata-
se,  no  presente  trabalho,  uma  atividade  de  extensão,
realizada no âmbito do Edital IFSC-APROEX02/2016, no
Câmpus Criciúma, SC, no período entre outubro de 2016
e  abril  de  2017.  Como  objetivo  geral  está  garantir  o
cumprimento  da  legislação  e  melhorar  habilidades  e
competências,  tanto  da  comunidade  interna  quanto
externa ao IFSC, no campo da cidadania e da educação
étnico-racial.

METODOLOGIA
A  atividade  foi  realizada  na  forma  de  oficinas,  com
duração  de  4  horas-aula,  distribuidas  ao  longo  de  8
semanas,  nas  dependências  da  Escola  Estadual  de
Ensino Médio Ignácio Stakowski, em Içara, SC. O público-
alvo foram docentes da rede pública de educação básica
da  região  de  Criciúma,  além  de  discentes  do  IFSC  e
comunidade  em geral.  A  metodologia  de  trabalho  foi  a
exposição  participativa,  coordenada  pelos  docentes  e
bolsista do projeto. O foco temático centrou-se na questão
da identidade africana,  como base para a produção de
objetos pedagógicos não digitais, voltados à formação de
professores  para  a  educação  básica  e  à  afirmação  da
identidade cultural dos grupos afrodescendentes. Dentre
os materiais utilizados no desenvolvimento das atividades
estão  a  série  MOJUBÁ  (MEC/SEPPIR),  e  a  Coleção
História da África (UNESCO). Ao longo das oficinas, os
participantes  desenvolveram  propostas  pedagógicas,
como jogos, sequências didáticas, etc.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Destacam-se,  como  resultados  alcançados  sobre  a
comunidade interna ou externa à instituição: 1 - garantia
de  cumprimento  dos  preceitos  legais  quanto  à
transversalidade  dos  temas  relacionados  à  história  e
cultura africana e dos afrodescendentes; 2 – melhora das
habilidades e competências, tanto da comunidade quanto
de  docentes,  discentes  e  técnicos-administrativos  no
campo da cidadania e da educação étnico-racial; e, 3 –
desenvolvimento  de  sequências  e  objetos  pedagógicos
não digitais, especialmente jogos de tabuleiro.

Figura 01 – Na trilha dos Griot – exemplo de jogo
desenvolvido para a abordagem da temática étnico-racial

na educação básica.

CONCLUSÃO
A curricularização da Extensão constitui-se em espaço de
excelência para a formação das competências docentes
para  a  promoção  e  emancipação  cultural  dos  grupos
subalternos.

AGRADECIMENTOS
Agradecemos ao Instituto Federal de Santa Catarina pelo
financiamento  das  atividades,  no  âmbito  do  Edital  de
Extensão IFSC-APROEX02/2016. 

REFERÊNCIAS
UNESCO.Coleção História Geral da África. Metodologia e
pré-história  da  África.  (Editor  J.  Ki-Zerbo).  Volume  II.
África antiga. (Editor G. Mokhtar). Brasília, MEC-SECADI,
2010, 1972p.
Mojubá:  a côr da cultura.  Série de materiais relativos à
educação  étnico-racial.  Disponível  em
http://antigo.acordacultura.org.br/mojuba/programas
 

ISSN 2526-4044      p. 920

http://antigo.acordacultura.org.br/mojuba/programas


6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

SEQUÊNCIA DIDÁTICA: HANSEL AND GRETEL (PIBID)
Ester Krieger da Silva¹, Vanezia Sousa²

1FURB – Universidade Regional de Blumenau / Centro de Ciências da Educação, Artes e Letras /
teiakrieger@gmail.com

2FURB – Universidade Regional de Blumenau / E.B.M. Profª Hella Altenburg / nezia.a@hotmail.com

Palavras-Chave: Educação, Língua Inglesa, Sequência didática.

INTRODUÇÃO
Este projeto  consiste  em  ensinar  o  que  é  um  gênero
textual  e  como explorá-lo  na  Língua  Inglesa  para  uma
turma  de  terceiro  ano  da  E.B.M.  Professora  Hella
Altenburg.  Ademais,  ele  visa  proporcionar  experiência
docente aos bolsistas acadêmicos do projeto de iniciação
à  docência,  PIBID,  assim  como  ensinar  a  produzir
sequências  didáticas  com  base  em  projetos  de
letramento. Ele apresenta a visão de sequência didática
de  Dolz,  Noverraz  e  Schneuwly  (2004)  e  de  Freitas
(2004).  A relação  da  Língua  Inglesa  com  o  estudo  de
gêneros  textuais  ocorre  baseada  na  visão  de  Paraná
(2008). Por fim, a sequência didática tinha como objetivo
proporcionar  a  compreensão de requisitos básicos para
se  criar  um conto,  estimular  o  conhecimento  de  novos
vocabulários e exercitar, através de trabalhos em equipe,
a troca de ideias e o respeito entre colegas.

METODOLOGIA
Primeiramente fez-se um diagnóstico da turma através de
um questionário, com o objetivo de descobrir o nível de
alfabetização dos alunos, se gostavam de ler e que tipos
de gêneros preferiam. Após a leitura dos dados, chegou-
se à conclusão de que o gênero textual que os estudantes
mais  gostariam  de  trabalhar  seria  o  conto  e  que  os
mesmos  possuíam  graus  diferentes  de  alfabetização.
Após  isso,  escolheu-se  “Hansel  and  Gretel”,  ou  seja,
“João  e  Maria”  como  a  melhor  opção.  Os  alunos
assistiram a um pequeno filme da história, debateram seu
desenvolvimento para então estudarem o vocabulário de
inglês  ali  contido.  Estudou-se  principalmente  o  léxico
relacionado à alimentação, que se deu com base no uso
do dicionário bilíngue e exposição a desenhos e slides.
Este conhecimento deu base para construir uma pirâmide
alimentar  como projeto  final.  A construção  da  pirâmide
ocorreu  em quatro  fases:  tradução  do  vocabulário  com
base no dicionário,  recorte em revistas das figuras dos
alimentos, colagem das mesmas na pirâmide e a escrita
de  seus  nomes em inglês.  Além disto,  foram utilizadas
diversas  atividades  impressas,  como  caça-palavras,
lacunas para completar e palavras para ligar a imagens.
Por  fim,  durante  o  semestre  foram  realizadas  duas
provas, uma escrita e outra oral.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O  projeto  permitiu  resultados  em  diversos  âmbitos.
Primeiramente,  por  uma  parcela  dos  estudantes  ainda
não  ser  completamente  alfabetizada,  não  ocorreu  a
produção escrita do conto, porém os alunos conseguiram
perceber  características  recorrentes  desse  gênero  e
utilizaram desenhos para expressar a visão que tiveram
da narrativa.  A turma tem perfil  bastante  artístico,  logo
isso  se  mostrou  efetivo  para  chamar  sua  atenção,
estimular a visão crítica e aumentar sua compreensão do
gênero textual. Houve uma tentativa de criar uma casa de
doces,  porém,  devido  a  fatores  climáticos  e  por  ser  a
primeira  experiência  com  esta  atividade,  não  se
conseguiu  obter  o  resultado  desejado.  Com  a  prova
escrita conseguiu-se perceber que a maioria dos alunos
compreendeu o vocabulário  estudado,  conseguindo não
apenas  conectar  as palavras ao  que elas representam,

mas também escrevê-las conforme sua grafia. Na prova
oral  percebeu-se  certa  dificuldade  de  alguns  alunos
quanto  à  pronúncia  de  determinados  sons,  porém,  a
grande  maioria  conseguia  falar  as  palavras  e  se
autocorrigir  sem grandes  problemas Quanto  à  pirâmide
alimentar,  os  alunos  construíram-na  sem  dificuldade
alguma,  utilizando-se  do  vocabulário  estudado.  Eles
recortaram  as  imagens,  as  colaram  e  escreveram  os
nomes dos alimentos em inglês de forma independente,
sem precisar de muita ajuda, trocando ideias entre si e
criando uma harmonia entre as equipes.

CONCLUSÃO
A sequência didática causou um resultado importante e
impactante  para  a  formação  do  perfil  docente.  Utilizar
gêneros textuais e práticas de letramento em sala de aula
significou  que  não  se  estava  apenas  transmitindo
conhecimento, mas ajudando em uma formação crítica do
aluno, permitindo que ele desenvolvesse a capacidade de
analisar  contextos  diferenciados,  adaptar-se  a  eles  e
poder  mudar  seu  comportamento  com  base  na  práxis.
Ademais  a  criação  de  planos  de  aulas  semanais  abre
portas  para  uma  forma  mais  adaptável  de  lecionar,
podendo seguir o ritmo do aluno em sua aprendizagem. O
projeto  em  sua  essência  também  ensinou  algo  que
apenas a experiência prática conseguiria, como maneiras
de prender a atenção dos estudantes, como incentivá-los
a trocar ideias e trabalhar em grupo, qual a aproximação
correta  para  estimulá-los  a  obter  o  hábito  da  leitura  e
como superar  atividades planejadas  que,  muitas vezes,
acabam dando errado. Houve um grande enriquecimento
da  prática  docente  graças  à  aplicação  da  sequência
didática.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho aborda o sensor ótico tipo barreira, que tem
como sua função primordial detectar objetos. A sua forma
de funcionamento  com emissor  e  receptor.   O trabalho
consistiu  na  pesquisa  em  dados  do  fabricante  e  de
literatura técnica. O funcionamento do sensor é ilustrado
no  corpo  do  trabalho  com  um  diagrama  de  bloco
resumindo  seu  hardware.  Também  apresentamos
informações essenciais deste sensor como sua distância
sensora e velocidade comutação.

METODOLOGIA

Para a realização do trabalho foi feita uma pesquisa
sobre sensores e consultado os dados do fabricante
através de seus catálogos técnicos.
O  sensor  ótico  de  barreira  funciona  com  dois
elementos,  emissor  e  receptor,  montados  em
dispositivos  separados,  alinhados  entre  si.  O
emissor envia uma luz infravermelha (barreira) para
o  receptor,  quando  o  mesmo  detectar  alguma
alteração no feixe luminoso envia uma informação
de  que  existe  um  objeto  na  região  sensora.  É
importante ressaltar que objetos transparentes não
são  detectados  pelo  sensor,  pois  o  infravermelho
ultrapassa  sem  alterações  nenhuma  ou  com
modificações  mínimas,  assim  chega  o  sinal  no
receptor muito semelhante ao que foi emitido, sem
identificar  o  objeto  que  transpassa  o  foco  entre
emissor e receptor.

Figura 01 – sensor ótico de barreira.

Na figura 1 observa-se a imagem de um sensor comercial.
Na  figura  2  o  diagrama  em  bloco  do  princípio  de
funcionamento deste sensor.

Figura 2: Diagrama de bloco do sensor ótico de barreira

Fonte: Lopes (2017)

RESULTADOS DISCUSSÕES

Com base nos dados do catálogo, concluímos que a
distância sensora de acionamento do sensor ótico
de barreira está acima de 3 metros. A frequência de
comutação  é  de  aproximadamente  12KHz.  Este
sensor  pode  detectar  a  interferência  de  qualquer
material, desde que o feixe de luz seja interrompido.
Na utilização  do  sensor  há  uma leve  desvantagem  na
detecção de objetos transparentes,  pois estes sensores
têm dificuldades de identificar estes objetos.

CONCLUSÃO

A  pesquisa  de  sensores  foi  fundamental  para
ampliar os conhecimentos teóricos da disciplina de
automação.

Também  observamos  que  a  distância  sensora
máxima  do  sensor  é  uma  limitante  para  a
especificação do componente para automação

A frequência de comutação corresponde a máxima
frequência de utilização em que o sensor poderá ser
aplicado.
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INTRODUÇÃO

O objetivo do trabalho é descrever sensores capacitivos e
comparar as características de funcionamento de dois fa-
bricantes diferentes. O funcionamento dos sensores capa-
citivos, segundo catálogo WEG (2016) baseia-se no prin-
cípio da mudança de frequência de oscilação de um cir-
cuito ressonante com a alteração do valor de capacitância
formada pela placa sensível e o ambiente, devido à apro-
ximação de um corpo qualquer.  Esta capacitância pode
ser  alterada,  praticamente  por  qualquer  objeto  que  se
aproxime do campo de atuação do sensor. A mudança de
frequência ocasionada pela alteração da capacitância da
placa sensível é enviada a um circuito detector que trans-
forma a variação da frequência em nível de tensão. O cir-
cuito trigger recebe o sinal de tensão gerado no detector e
o transforma em uma onda quadrada adequada a excitar
um circuito de comutação, o que já é o suficiente para aci-
onar circuitos externos.

METODOLOGIA
Foram  selecionados  dois  catálogos  diferentes,  WEG e
SCHMERSAL,  e  um  livro  para  a  pesquisa  do  sensor
capacitivo,  onde foram escolhidos modelos semelhantes
nestes  dois  catálogos  para  fazer  a  comparação  das
informações.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram analisados alguns conceitos para o entendimento
dos  sensores,  sendo  eles,  bloco  de  funcionamento,
mostrado  na  figura  01,  distância  sensora,  que  é  a
distância  registrada  quando  ocorre  uma  comutação
aproximando-se o atuador  padrão paralelamente à face
sensível  do sensor (Em ambos os sensores capacitivos
selecionados: 15mm) e frequência de comutação, que é o
número máximo de acionamentos por segundo que um
sensor pode responder, sem alterações ou falha de pulso,
no sensor WEG 100 Hz e no outro catálogo 10 Hz.

Também  foram  avaliados  os  materiais  que  o  sensor
detecta, que no caso do sensor capacitivo detecta metal
sem contato  e  de  alvos  não metálicos,  incluindo  água,
óleo, vidro, plástico e madeira.

Foi  procurado  nos  catálogos  também  o  diagrama  de
ligação (figura 02), as dimensões (figura 03) e os códigos
dos  fabricantes.  Como esse  diagrama e  as  dimensões
são  semelhantes,  mostramos  apenas  os  dados  do
catálogo WEG.

Figura 01 – Bloco de Funcionamento Sensor Capacitivo

Figura 02 – diagrama de ligação Sensor Capacitivo
(Fonte WEG)

Figura 03 – Dimensões Sensor Capacitivo (Fonte WEG)

Os códigos dos fabricantes (Fonte WEG):
• SC15T-30G1LDA – Referência com cabo;
• SC15T-30G2LDA  –  Referência  com  cabo

(engate);
• SC15T-30G3LDA – Referência com conector.

Os códigos dos fabricantes (Fonte SCHMERSAL):

• IFC 15-30-11YPD.

CONCLUSÃO

Concluímos  que  os  sensores  são  dispositivos
fundamentais para o funcionamento de uma indústria pois
os  processos  hoje  são  automáticos  controlados  por
computador.  Também  concluímos  que  é  importante
verificar  os  dados de  catálogo,  pois  essas informações
permitem a aplicação correta do sensor.
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Palavras-Chave: Automação, Sensores, Sensores Óticos. 

INTRODUÇÃO

O objetivo deste artigo é demonstrar o funcionamento de
sensores óticos, com base nos catálogos dos principais
fornecedores. De maneira geral, os sensores óticos são
subdivididos em três grupos sendo eles, sensores difusos,
refletivos e de barreira. 
O  funcionamento  dos  sensores  óticos  de  acordo  com
CAPELLI(2008) baseia-se na transmissão e recepção da
luz infravermelha, que pode ser refletida ou interrompida
pelo objeto a ser detectado. 

METODOLOGIA
Pesquisar nos catálogos dos fabricantes as 
características de sensores óticos.

Existem 3 tipos de sensores óticos. As figuras 1, 2 e 3 
mostram o funcionamento destes 3 tipos.

Figura 1:  Barreira

  

   
Fonte: Catálogo WEG 2015

  
 Figura 2: Reflexivo

 Fonte: Catálogo WEG 2015

   Figura 3: Difuso

 
Fonte: Catálogo WEG 2015

O funcionamento de cada subgrupo dos sensores óticos é
apresentado  a  seguir:  Segundo  ALBUQUERQUE e
THOMAZINI (2010)  o  sensor  ótico  de  detecção  por
reflexão difusa possui o emissor e o receptor montados no
mesmo dispositivo. A luz enviada pelo emissor cria uma
região ativa cuja presença de um objeto faz com que a luz
seja  refletida  de  forma  difusa,  de  volta  ao  receptor,
ativando o sensor. Segundo THOMAZINI e BRAGA (2010)
o  sensor  óptico  de  detecção  por  barreira  de  luz,  ou
transmissivo, possui o emissor e o receptor montados em
dispositivos  separados.  Ao  serem  alinhados,  os  dois
componentes  criam  entre  si  uma  barreira  de  luz.  A
presença de um objeto interrompendo essa barreira faz
com que o sensor seja ativado. De acordo com o catálogo
WEG (2016) É formado pelo dispositivo emissor de luz e
receptor  montados  no  mesmo  conjunto.  Neste  caso  o
feixe de luz emitido é refletido em uma superfície refletora
e retorna ao ponto  de origem atingindo o receptor  que
está ao lado do emissor.
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Através da análise do catálogo foi possível diferenciar os 
três tipos de sensores e observar algumas características 
dos sensores.

CONCLUSÃO

Por meio desta pesquisa conseguimos ampliar nossos 
conhecimentos sobre os sensores, especificamente os 
óticos e as inúmeras possibilidades de aplicação em 
projetos futuros.
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Palavras-Chave: Automação, Sensores, Sensores óticos.

INTRODUÇÃO

Na aplicação da automação, em sistemas industriais,  é
preciso  determinar  as  condições  do  sistema.  Sendo
necessário  obter  os  valores  físicos  do  ambiente  a  ser
monitorado, e este é o trabalho dos sensores.
Portanto  este  artigo  tem  como  objetivo  definir  o
funcionamento  dos  sensores  refletivos  na  área  da
automação.

METODOLOGIA

Os sensores refletivos têm seu funcionamento baseado
no emissor e receptor,  montados no mesmo corpo. Um
feixe de luz é estabelecido entre o emissor e o receptor
por intermédio do refletor. O sensor é ativado quando um
objeto interrompe o feixe de luz. 
O  objeto  detectado  pode  deixar  passar  uma  pequena
intensidade luminosa desde que o limiar de detecção seja
atingido. Ele também pode refletir a luz de maneira direta
ou difusa, desde que não seja detectada pelo receptor do
sensor  com  intensidade  suficiente  para  acioná-lo.  O
princípio  de  funcionamento  do  sensor  é  detalhado  na
figura 1.

Figura 1: Diagrama de blocos sensor refletivo. 

Fonte: ALBUQUERQUE e THOMAZINI (2010). 

Neste trabalho além do princípio de funcionamento
do  sensor,  dever-se-ia  pesquisar  catálogos  de
fabricantes para a busca de algumas características
do sensor.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O  sensor  refletivo  possui  distância  de  acionamento
totalmente dependente das características do refletor. Os

tipos  de  refletores  mais  utilizados  são  os  prismas
refletivos, espelhos e adesivos refletivos. 
De forma geral, os sensores refletivos possuem médias
distância sensora, variando na faixa de 2 metros.
Através  do  catálogo do fabricante  Omron,  retiramos as
seguintes características do sensor código: E3F3-R61.

• Saída NPN;
• Distância sensora 3 metros.

A figura 2 mostra detalhes do catálogo do fabricante.

Figura 2: Dados de catálogo. 

Fonte: OMRON (2012). 

CONCLUSÃO

Os  sensores  refletivos  atuam  de  forma  satisfatória,
atendendo  as  necessidades  de  detecção de  um objeto
para monitoração de um sistema. Desde que o ambiente
de atuação e o objeto a ser detectado do mesmo não seja
de  alta  intensidade  luminosa.  Por  essa  razão,  objetos
muitos  transparentes,  claros  ou  brilhantes  podem
eventualmente  não  serem detectados  por  esse  tipo  de
sensor.
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INTRODUÇÃO
Sensores são dispositivos que convertem uma grandeza
física,  podendo esta ser temperatura,  pressão,  posição,
presença,  entre  outras,  em  um  sinal  elétrico.  Estes
sensores  têm  diversas  finalidades  no  meio  industrial,
sendo algumas delas a contagem de peças, segurança
dos trabalhadores, separação de produtos e etc. Um dos
sensores utilizados nas indústrias é o sensor indutivo, o
qual pode ser definido como um elemento primário capaz
de detectar  um objeto  metálico  sem que este o  toque.
Este  dispositivo  tem  aplicações  como  identificação  de
materiais metálicos; detecção de posição; identificação de
presença  de  objetos  metálicos  e  funcionando  também
como fim de curso.

METODOLOGIA
A pesquisa baseou-se em definir  conceitos e pesquisar
especificações  técnicas  sobre  os  sensores  indutivos.  A
equipe foi orientada a buscar as informações requisitadas,
em duas referências aconselhadas pelo orientador, sendo
estas:  “Manual  SENSORBRAS”,  onde  foi  realizada  a
pesquisa  sobre  especificações  técnicas  (distância
sensora; diagrama de ligação; frequência de comutação;
dimensões;  código  do  fabricante)  e  no  Livro
“Acionamentos  industriais:  Fundamentos  e  Aplicações:
Sensores  Industriais”,  onde  as  definições  requisitadas
(Funcionamento  do  sensor,  diagrama  em  bloco  do
funcionamento do sensor; definição de distância sensora;
definição  de  Frequência  de  Comutação;  materiais
identificados pelo sensor) foram pesquisadas.
Após a pesquisa dos conceitos e informações técnicas, foi
feita  a  confecção  de  um  relatório  abrangendo  os
conhecimentos encontrados, sendo que este foi entregue
ao professor orientador.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo THOMAZINI e BRAGA (2010), distância sensora
é o espaço entre o objeto acionador  e a face ativa do
sensor  no  momento  em  que  a  saída  tem  seu  estado
alterado. Frequência de comutação é a velocidade com
que a medida fornecida pelo sensor alcança o real valor
do processo. 
Segundo  THOMAZINI  E  BRAGA  (2010),  os  sensores
indutivos  são  dispositivos  de  proximidade  sem  contato
que utilizam um campo de frequência de rádio com um
oscilador  e  uma  bobina.  Seu  funcionamento  ocorre
quando  um  objeto  metálico  se  aproxima  da  face  do
sensor,  aí  são  induzidas  correntes  de  Foulcault,  o
comparador de sinal atrás do oscilador LC converte essa
informação  em  um  sinal  bem  definido.  São  utilizados
largamente em todos os lugares onde as condições de
trabalho são extremas, tais como: óleo lubrificante, óleo
solúvel, óleo de corte, vibrações, onde são exigidos altos
níveis de vedação e robustez. Estes sensores têm como
alvo padrão, apenas a presença de material metálico. É
recomendada  a  sua  utilização  em  condições  severas,

presença  de  poeira,  óleo  de  corte,  agentes  químicos,
umidade, choques e vibrações.

Tabela 01 -  Informações técnicas do Sensor Indutivo

Distância Sensora 8 mm

Frequência de comutação 200 Hz

Diâmetro 18 mm

Código NA+NF – ECL 8-18 D

Fonte: Manual SENSORBRAS (2017)

Figura 01 – Diagrama de ligação do Sensor Indutivo 

Fonte: Manual SENSORBRAS (2017)

CONCLUSÃO
Analisando  os  dados  obtidos,  conclui-se  que  o  sensor
indutivo é adequado para tarefas mais severas, condições
essas que alguns outros tipos de sensores não resistiram.
Apesar desta vantagem, ele apenas detecta presença de
materiais  metálicos  e,  também,  possui  uma  pequena
distância sensora, o que dificulta sua aplicação. Também
foram definidos alguns conceitos como distância sensora
e frequência de comutação que ajudaram a compreender
como  os  sensores  funcionam  e  interpretar  suas
informações técnicas tanto na teoria, como na prática.
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INTRODUÇÃO
Neste trabalho foi aplicado um Arduino para coletar infor-
mações de processos indicadas pelo operador de um sis-
tema industrial. Esta é uma necessidade na indústria para
gerenciar indicadores de desempenho na área de manu-
tenção,  identificando quais  os eventos que mantém um
processo parado. Desta forma descrevemos a aplicação
de duas placas Arduino conectadas em rede e uma delas
conectada a um servidor em um computador. Para a co-
nexão entre as placas foi utilizado a comunicação serial e
para a comunicação do Arduino e computador utiliza-se o
canal serial e no computador uma aplicação com node.js.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento das atividades foram estudados a
linguagem C (ARDUINO, 2017) para programação do Ar-
duino e desenvolvimento de uma placa base de conexões
permitindo a entrada de dados via quatro botões e a saída
através de quatro sinalizadores visuais (leds).
Os botões têm a função de informar o estado da máquina,
por exemplo:  defeito mecânico,  defeito elétrico,  falta de
material/produto, fim do problema.
Os leds têm a função de indicar o estado atual da máqui-
na, como por exemplo: parada por defeito mecânico, pa-
rada por defeito elétrico, parada por falta de material/pro-
duto e botão ok pressionado.
As  duas  placas  desenvolvidas  (Figura  1)  neste  projeto
contém os seguintes componentes eletrônicos: 4 chaves
de conexão, 4 resistores 10kΩ, 4 leds, 4 resistores 470Ω.
O resistor de 10kΩ tem a função de definir a tensão de 0
volts no pino de entrada do Arduino, quando o botão está
solto. O resistor de 470Ω tem a função de limitar a corren-
te no led. 

Figura 1: Interface entre Arduino e botões

A conexão entre as duas placas ocorre através da utiliza-
ção do canal serial, no Arduino Uno o canal 0 e no Mega
o canal 1, deixando o canal zero, neste último, livre para a
comunicação com computador (Figura 2).

Figura 2: Interligação entre as duas placas

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para a comunicação entre as placas foi utilizado o canal
serial 0 (Tx/Rx) do Arduino Uno e o canal 1 (Tx1/Rx1) do
Arduino Mega.  A  comunicação  entre  o  Arduino e  o
servidor é feita através da porta USB, portanto utilizando o
canal  0  (Tx/Rx).  A  comunicação  é  composta  de  uma

mensagem  com:  código  do  evento,  horas,  minutos,
segundos, número da máquina, informação de verificação
(checksum), conforme demonstra a Figura 3. Na Figura 3
podemos observar a mensagem de comunicação entre os
dispositivos que compõe este sistema.

Figura 3: Mensagem de comunicação

O valor do checksum corresponde aos dois dígitos menos
significativos da soma de todas as variáveis presentes na
mensagem.
O  Arduino Mega recebe  essa  mensagem  e  devolve  o
código  cinco  para  leituras válidas  e  o código  oito  para
leituras com erro. Na Figura 4 podemos ver esta troca de
informações.

Figura 4: Sistema de troca de informação

Os  dados  armazenados  no  Arduino Mega ficam
disponíveis para um servidor,  através do canal serial  0,
que  corresponde  ao  mesmo  canal  utilizado  pela  porta
USB.  O servidor  que será conectado nessa porta pode
trocar  informações  com  o  Mega,  utilizando  o  mesmo
protocolo utilizado entre os dois Arduinos. 

CONCLUSÃO
Com o projeto foram possíveis analisar as estruturas de
programação em C para Arduino com comunicação entre
as  duas  placas  (Arduino Mega e  Uno)  e  também
disponibilizando dados para um computador. 
É possível utilizar esta configuração para a monitoração
de variáveis em um ambiente para o controle de eventos
através das informações inseridas manualmente.
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INTRODUÇÃO
O desenvolvimento industrial está relacionado  à elimina-
ção de uma grande quantidade de poluentes tóxicos,  os
quais são prejudiciais ao meio ambiente, à saúde humana
e difícil de degradar por meios naturais.1-3 
Os  rejeitos  de  mineração  na  maioria  das  vezes  são
altamente  nocivos  ao  meio  ambiente.  Assim,  há
preocupação em reaproveitá-los de forma que diminua os
impactos ambientais causados por esses rejeitos. Neste
sentido, o estudo para o reaproveitamento de rejeitos de
mineração tem sido desenvolvido.  Uma das áreas onde
pode  ser  utilizado  é  na  catálise  de  degradação  de
corantes  têxteis.4 O  índigo  carmim é  um corante  muito
utilizado na indústria têxtil, podendo ser sintetizado entre
a reação de índigo blue em meio ácido sulfúrico (H2SO4)
concentrado.  Desta  forma,  o  objetivo  deste  trabalho  é
utilizar o composto de coordenação Fe-AAS obtido a partir
do rejeito de mineração para a catálise de degradação do
corante têxtil índigo carmim.

METODOLOGIA
Para a obtenção do composto de coordenação, pesou-se
12 mg de pirita (FeS2) e dissolveu-se em 5 mL de água
sob aquecimento  a  temperatura  de  50°C.  Em seguida,
pesou-se 72 mg de ácido acetilsalicílico (AAS) dissolveu-
se em 15 mL de etanol (C2H6O) e adicionou-se na solução
contendo a pirita sob agitação. Na sequência,  pesou-se
56 mg de perclorato de sódio (NaClO4) e dissolveu-se em
15 mL de água sob aquecimento a temperatura de 50°C.
Esta solução foi adicionada no béquer contendo pirita e
AAS sob agitação. A solução resultante foi resfriada, até
atingir a temperatura ambiente, e adicionou-se 15 mL de
álcool  isopropílico  (C3H8O)  permanecendo  em  repouso
por duas semanas. Após este período houve a formação
do  composto  de  coordenação  Fe-AAS.  Em  seguida
colocou-se 8,16 mg da fibra de celulose dentro da solução
resultante  contendo  o  composto  de  coordenação  para
iniciar  o  processo  de  sua  impregnação  na  fibra.  O
processo  de  impregnação  do  composto  na  fibra  foi
acompanhado  por  espectroscopia  no  UV-vis.  Na
sequência  foram  realizados  ensaios  catalíticos  para
verificar  a  eficiência  do  composto  de  coordenação,
proveniente da pirita, como catalisador. Para este ensaio,
pesou-se 0,06 mg de corante, índigo carmim, e diluiu-se
em 10 mL de água. Retirou-se uma alíquota de 1 mL e
diluiu-se em um balão volumétrico de 10 mL. Transferiu-
se  a  solução  do  corante  preparada  para  um béquer  e
adicionou-se  a  fibra  têxtil  a  qual  é  o  suporte  para  o
composto de coordenação Fe-AAS obtido anteriormente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com os ensaios realizados observou-se que o
composto de coordenação obtido a partir da pirita e AAS e

suportado sobre fibra de celulose é eficaz para catalisar a
degradação  do  corante  índigo  carmim.  A  partir  das
análises  no  espectro  UV-vis  (figura  01)  avaliou-se  a
absorbância  versus  o  comprimento  de  onda,  onde
observou-se uma gradativa diminuição da absorbância em
610 nm em função da degradação do corante. 

Figura 01 – Espectro no UV-vis da cinética da reação de
degradação do corante índigo carmim pelo composto de
coordenação Fe-AAS.

Fonte: Os autores, 2017.

CONCLUSÃO
De acordo com os resultados obtidos, foi possível utilizar
do rejeito de mineração para a obtenção de um composto
de coordenação Fe-AAS no qual foi suportado sobre fibra
de celulose e aplicado como catalisador para a reação de
degradação do corante índigo carmim. De acordo com os
resultados  obtidos,  o  composto  Fe-AAS  mostrou-se
eficiente como catalisador para a reação de degradação
de um corante têxtil.
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INTRODUÇÃO
Há décadas as argamassas são componentes

fundamentais  em  obras  da  construção  civil,  sendo
empregadas tanto no assentamento de alvenarias e nas
etapas de revestimento,  como emboço e reboco, além
de contrapisos.  As argamassas possuem propriedades
de aderência e endurecimento, obtidas a partir de uma
mistura  homogênea  proporcional  de  materiais
específicos,  como,  aglomerantes,  areia  e  água.  A
dosagem  incorreta  desses  materiais  resulta  em  uma
argamassa  de  baixa  qualidade,  sem  aderência  e
resistência  mecânica,  comprometendo  a  construção.
Pensando  nessa  situação,  o  presente  projeto  visou  a
construção  de  uma  máquina  capaz  de  efetuar  a
dosagens  dos  materiais  com  alta  repetibilidade  e
confiabilidade. Automatizando tal processo tem-se como
garantia que ciclos sucessivos de mesma receita terão
como  resultado  as  mesmas  características  físicas,
químicas e mecânicas, otimizando o tempo de trabalho
dos operadores, garantindo sua integridade física, além
da questão de economia de materiais, uma vez que será
reduzido significativamente o desperdício dos mesmos.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento da máquina dosadora

de  materiais  para  argamassa,  foram  realizadas
pesquisas  bibliográficas  voltadas  para  a  área  de
mecânica,  elétrica,  eletrônica  e  programação.  Com  as
informações  obtidas,  foi  possível  criar  e  colocar  em
prática  a máquina dosadora.  A máquina possui  quatro
reservatórios  para  os  materiais  (areia,  cimento,  cal  e
água),  acoplados  em  uma  estrutura  mecânica.  A
dosagem nos três primeiros reservatórios é realizada em
malha aberta por meio de temporizadores e através de
uma rosca transportadora helicoidal que leva o material
até a betoneira. A dosagem da água é realizada a partir
de uma eletroválvula.

Figura 01 – Máquina dosadora de argamassa

informação e controle dos atuadores elétricos. É possível
ao operador executar os comandos através de um painel
de forma automática, com 3 receitas pré estabelecidas,
ou de forma manual. Visando facilitar a interação entre
os usuários e o equipamento, foi criado um aplicativo de
supervisão que se comunica com a placa eletrônica por
meio  de  um  módulo  Bluetooth instalado  na  mesma.
Através  do  aplicativo  será  possível  monitorar  o
funcionamento do equipamento de modo remoto,  além
de receber informações, como fim de ciclo de dosagem e
alarmes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o período de testes,  foram realizados

dosagens  com  diferentes  tipos  dos  materiais  (areia,
cimento e cal), para saber qual material apresenta uma
melhor dosagem. Foi  possível também observar a boa
qualidade  da  argamassa  após  passar  pela  betoneira,
resultado de uma ótima dosagem. A máquina dosadora
de materiais para argamassa esta funcionando como o
planejado. Para projetos futuros pode-se sugerir estudos
que  levem  a  uma  melhor  forma  de  abastecer  os
reservatórios de materiais, pensando na ergonomia dos
usuários e também de melhorar o controle de dosagem
de materiais aplicando mais sensores.

CONCLUSÃO
O  projeto  permitiu  aos  envolvidos  em  seu

desenvolvimento  uma  experiência  muito  próxima  da
realidade  do  mercado  de  trabalho  da  área  de
mecatrônica, uma vez que exigiu profunda pesquisa em
desenvolvimento  de  produtos,  projetos  e  montagens
mecânicas,  eletrônica  e  programação.  Como resultado
obteve-se um equipamento totalmente funcional, seguro
e de baixo custo,  podendo ser replicado e empregado
em  canteiros  de  obras  ou  empresas  com  diferentes
demandas. O equipamento ficará à disposição do curso
técnico  integrado  em  Edificações  e  do  futuro  curso
superior  de  Engenharia  Civil  do  câmpus  Criciúma  do
IFSC,  auxiliando  docentes,  técnicos  de  laboratórios  e
discentes  no  desenvolvimento  das  aulas  práticas  dos
cursos.
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Fonte: Do autor.

Para o controle do equipamento foi utilizado um
microcontrolador PIC16f877A e desenvolvida uma placa

eletrônica de aquisição de sinais, processamento de
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Palavras-Chave: NBR-5410:2004, Potência elétrica, Eficiência energética. 

INTRODUÇÃO
A Norma Regulamentadora nº 10, em seu subitem 10.1.2
estabelece  que  no  sistema  elétrico  de  potência  e  de
consumo, nas etapas de projeto, construção e montagem,
devem  ser  utilizadas  normas  técnicas  nacionais  como
referência e na omissão das mesmas,  normas técnicas
internacionais. Em se tratando de instalações elétricas de
baixa tensão, alimentadas em tensões de até 1000 Volts,
a  NBR  5410:2004  dá  diretrizes  para  a  elaboração  do
projeto  elétrico,  execução  e  inspeção  das  instalações
elétricas.  A  mesma  tem  como  um  de  seus  objetivos
garantir  o  bom  funcionamento  das  instalações,  com
otimização  e  redução  de  perdas  elétricas.  A  crescente
preocupação com eficiência energética, a desvalorização
do  profissional  da  área  elétrica  e  a  notável
despreocupação em seguir as normas técnicas nacionais
em  instalações  elétricas  residenciais  motivaram  a
pesquisa sobre o tema. Este trabalho tem como objetivo
principal,  estudar  as  perdas  elétricas  em  instalações
residenciais  de  acordo  com  o  método  de  instalação,
comparando duas instalações elétricas: 1ª adequada com
a  NBR5410:2004  e  a  2ª  em  desacordo  com  a
NBR5410:2004.
 

METODOLOGIA
Para  o  projeto  proposto,  foi  realizado  um experimento,
aplicado no laboratório de instalações elétricas do IFSC
Campus Criciúma, conforme descrito: 01 (uma) instalação
elétrica conforme a NBR 5410:2004 (adequada) 01(uma)
instalação inadequada.  Para  que se pudesse realizar  a
montagem  dos  experimentos,  foi  elaborado  um  projeto
elétrico  que  contemplava  a  disposição  dos  eletrodutos,
condutores  e  as  cargas  que  seriam  utilizadas.  As
medições  foram dividias em 03 (três)  etapas,  conforme
segue: Na etapa 1, tanto a instalação adequada quanto a
inadequada possuíam como cargas 2 lâmpadas de 60 W,
1  lâmpada de  vapor  de  sódio  250 W e  1  lâmpada de
vapor de sódio 400 W, totalizando uma potência nominal
de  770  W.  Na  etapa  2,  a  instalação  adequada  e  a
inadequada, possuíam uma potência nominal total de 920
W, com 2 lâmpadas de vapor de sódio de 400 W cada e 2
lâmpadas incandescentes de 60 W cada. Na etapa 3, os
circuitos tinham uma potência nominal  instalada de 620
W, com 2 lâmpadas de vapor  de sódio  de 250 W e 2
lâmpadas  incandescentes  de  60  W.  Cada  circuito
permaneceu energizado durante 1 hora, monitorado pelo
Wattímetro iCEL Manaus ESCORT RLC-500.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As  medições  foram  realizadas  em  um  período  de  01
(uma)  hora  para  todas  as  instalações  e  configurações,
sendo utilizadas sempre as mesmas cargas em regime de
permanente.  Na  etapa  1,  tanto  a  instalação  adequada
quanto a inadequada, possuíam igualmente como cargas
uma potência nominal de 770 W, no período a qual foram

submetidas à medição, apresentaram uma diferença de
consumo de 2,88%. Na etapa 2, com 920 Watts total de
carga instalada, observou-se uma diferença de consumo
de  3,05%,  apresentando  instalação  adequada  um
consumo de 0,986 kW/h e a instalação inadequada um
consumo  de  1,016  kW/h.  Na  etapa  3,  foi  evidenciado
diferença de consumo de 1,62%, na qual, apresentou a
instalação  adequada  um  consumo  de  0,683  kW/h  e  a
instalação  inadequada  um  consumo  de  0,694  kW/h.  A
Tabela  01  demonstra  o  gráfico  de  consumo  das
instalações  adequadas  e  inadequadas  para  cada
configuração de cargas utilizada.  Pode-se perceber que
quanto maior a carga, maior a diferença entre o consumo
das instalações elétricas, ou seja, maior a perda elétrica
na instalação inadequada.

Figura 01 – Consumo instalação adequada x inadequada

Fonte: Do Autor

CONCLUSÃO
A  pesquisa  permitiu  comparar  as  perdas  elétricas  em
instalações  residenciais  de  baixa  tensão,  quando
instaladas de acordo ou não com a NBR5410:2004. Além
disso,  demostrou  a  importância  da  contratação  de
profissionais  qualificados  e  habilitados  para  projetar  e
executar as instalações elétricas, garantindo redução de
perdas, segurança patrimonial  e das pessoal envolvidas
na instalação.
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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  fontes  alternativas  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.  A  célula  fotovoltaica
orgânica  é  uma  das  melhores  alternativas  para
substituição  das  células  fotovoltaicas  convencionais  de
silício,  pois  possui  alta  eficiência  e  baixo  custo  de
produção [1].
Como o  campo dos  eletrônicos  orgânicos  continuam  a
amadurecer, é necessário desenvolver dispositivos de alta
eficiência  e  para  isso  é  fundamental  o  estudo  de
propriedades  físico-químicas das moléculas.  Um estudo
muito  importante  está  relacionado  com  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  2,1,3-
benzotiadiazol,  a  fim  de  discutir  sua  aplicação  em
dispositivos fotovoltaicos.

METODOLOGIA
As medidas de voltametria cíclica foram realizadas em um
potenciostato  Biologic  (Modelo  SP-200)  em  solução  do
composto  orgânico  (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 atmosfera isenta de oxigênio.
As medidas espectroeletroquímicas foram realizadas em
um espectrofotômetro da marca Shimadzu (Modelo UV-
1800). Os espectros foram obtidos em modo potencial de
circuito aberto, em uma cubeta de quartzo com caminho
óptico  de  1  mm  como  célula,  empregando  apenas  o
composto orgânico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Figura 1, mostra-se a voltametria cíclica do composto
contendo  o  heterociclo  2,1,3-benzotiadiazol  com  uma
janela  de  potencial  de  -2  V  a  2  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 0,94 V e um de
redução  em –1,49  V.  Os  picos  de  oxidação  e  redução
podem ser  relacionados  a  transferência  de  elétrons  no
HOMO (potencial de ionização) corresponde a retirada de
elétron  e  LUMO  (afinidade  por  elétron)  associado  ao
ganho  do  mesmo.  Como  utilizou-se  Ag/Ag+ como

referência, normalizou-se em relação ao hidrogênio com a
o par redox ferroceno (Fc/Fc+) [2].
Figura  01  –  Voltametria  cíclica  do  derivado  2,1,3-
benzotiadiazol em 0,1 mol L-1 de TBAPF6 em CH2Cl2 com
velocidade de varredura de 100 mV s-1. 

Tabela 01 – Propriedades espectroeletroquímicas 
Parâmetro Resultados

Potencial de oxidação (V) vs. NHE 1,206
Potencial de redução (V) vs. NHE

Energia do HOMO (eV)
Energia do LUMO (eV)

Banda proibida eletroquímica (eV)

-1,134
-5,646
-3,234
2,312

Comprimento de onda (nm)
Banda proibida óptica (eV)

530,0
2,339

Para  ocorrer  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  do  composto  orgânico
avaliado, -3,234 eV.

CONCLUSÃO
Os  estudos  realizados  apontam  o  composto  orgânico
avaliado,  como  um  semicondutor  orgânico  interessante
para  aplicação  em  dispositivos  fotovoltaicos.  A
combinação  desse  corante  com  o  semicondutor  TiO2

mostra-se promissora tendo em vista que as energias de
seus orbitais são compatíveis.
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INTRODUÇÃO
A  ocorrência  de  demência  entre  a  população  idosa  é
bastante  frequente,  principalmente  do  tipo  Alzheimer3.
Neste caso, estudos em tecidos neurológicos mostraram
uma concentração elevada de alumínio em placas senis
removidas  de  pacientes  (post-mortem)1.  As  causas  do
Alzheimer  ainda  não estão  claras,  mas muitos  estudos
apontam uma correlação entre a exposição excessiva ao
alumínio e a ocorrência da demência2,3.  Em uma região
onde  há  extração  carbonífera  em  larga  escala,  não  é
possível ignorar os impactos ambientais da atividade. Um
deles  é  a  acidificação  das  águas  subterrâneas
percolantes,  que  ao  entrar  em  contato  com  rochas
contendo alumínio causam sua lixiviação, aumentando a
concentração de alumínio nestas águas. Dessa forma, a
população  que  depende  da  água de  poço  se  encontra
vulnerável, pois fica exposta a ingestão de alumínio em
excesso.  A população brasileira está envelhecendo e é
preciso se preparar para os desafios trazidos pela idade.
Estudos como este buscam melhorar a qualidade de vida
da população. O presente trabalho objetiva conscientizar
os habitantes da cidade de Araranguá sobre a qualidade
da água que consomem a fim de evitar doenças a longo
prazo.  Além disso,  pretende-se  identificar  uma possível
correlação  entre  o  excesso  de  alumínio  na  água  e  a
incidência  de  doenças  neurodegenerativas,  a  fim  de
embasar os estudos da área.

METODOLOGIA
A elaboração do trabalho foi dividida em etapas, a primei-
ra delas consiste em identificar e obter o contato dos paci-
entes que padecem de demência na cidade de Araranguá
através dos prontuários das unidades de saúde da cidade
e ajuda das enfermeiras que fazem visitas domiciliares.
Em seguida, as famílias dos doentes serão contatadas e
convidadas a participar de um questionário no qual se in-
vestiga o desenvolvimento da doença e a origem da água
consumida pelo paciente ao longo da vida. Se possível,
será coletada uma amostra da água de poço do domicílio,
seu conteúdo em alumínio será analisado no laboratório
da SAMAE de Araranguá e as famílias serão comunica-
das sobre os resultados.  Um tratamento estatístico dos
dados será feito e um mapa com os locais mais vulnerá-
veis na cidade será confeccionado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram visitados até o momento 8 postos de saúde da re-
gião  central  da cidade e identificados 57 pacientes de-
mentes. A fase de entrevistas está sendo iniciada.

Tabela 01 – Pacientes Dementes Encontrados por Unida-
de de Saúde

Item Quantidade
Bom Pastor 23
Coloninha 8
Divinéia/Alto Feliz 2
Jardim das Avenidas 2
Mato Alto/Lagoão 11
Sanga da Toca 2
Urussanguinha 6
Vila São José 3

Total 57

CONCLUSÃO
O projeto ainda está em fase de desenvolvimento. Até o
momento,  identificaram-se  54  pacientes  dementes  e  a
próxima etapa é contatar  as famílias  para começar,  de
fato, o trabalho com a comunidade para conscientização
sobre a qualidade da água consumida. Observou-se a alta
incidência de acidentes vasculares cerebrais (AVC), fator
que deve ser considerado com atenção nas análises, pois
a demência pode surgir como uma sequela do AVC.
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INTRODUÇÃO
O presente  artigo tem como objetivo,  analisar  e  propor
melhorias em um motor de indução com sistema de em-
breagem  eletromagnética  na  máquina  classificadora  do
modelo SL40,  analisar  o processo através do esquema
elétrico, da programação lógica da máquina e das facilida-
des e dificuldades de operação; estudar a viabilidade da
instalação de inversores de frequência que possibilite uma
gama maior de recursos de trabalho, ampliando quesitos
de segurança, assim como reduzindo tempo de funciona-
mento dos motores e consequente desperdício no consu-
mo de energia elétrica.

METODOLOGIA
Dentro  do processo de  produção,  buscou-se  analisar  o
processo da classificadora SL40, especificamente nos ca-
beçotes da máquina, pois esses eram acionados por mo-
tores elétricos com sistema de embreagem eletromagnéti-
ca. Inicialmente estudou-se o esquema elétrico da máqui-
na e em seguida, realizou-se a alteração na parte de co-
mando  e  potência.  Foram  utilizados  inversores  de  fre-
quência, motores elétricos, condutores elétricos, caixas de
comando para acionamento  manual  dos cabeçotes,  su-
portes  mecânicos  para  fixação  dos  motores  e  demais
acessórios para acabamentos. Quanto ao período de tes-
tes, os mesmos tiveram a duração de cinco dias, tempo
para verificar alguns itens, como fluxo de peças, corrente
e tensão dos motores e teste do comando manual dos ca-
beçotes. Após o período de testes, instalação e funciona-
mento pleno do sistema, criou-se uma fórmula para men-
surar a redução do consumo de energia elétrica. Nesse
sentido, foi realizado a medição da potência ativa do mo-
tor a vazio, através de um multimedidor de energia.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a aplicação do novo sistema pode-se constatar redu-
ção de energia, decorrente da melhor utilização dos moto-
res;  diminuição  do  número  de  manutenções  corretivas.
Com o sistema antigo, os dez motores correspondentes
aos cinco cabeçotes funcionavam 24 horas por dia. Já na
nova formatação, com motores comandados por inverso-
res de frequência e sem as embreagens eletromagnéti-
cas,  estes  somente  serão  ativados  quando  necessário,
para absorver determinada demanda de produção. Nesse
caso, constatou-se que apenas quatro motores, têm sido
o suficiente para suprir a mesma produção. Abaixo a Tab.
1 demonstra os cálculos do consumo de energia elétrica
dos motores que estavam trabalhando sem necessidade.

Tabela 01 – Cálculo Consumo de Energia Elétrica
 Motores a vazio Horas/mês Total R$

6 4320 287,71
Fonte: O Autor

Quanto aos testes e a implantação total do novo sistema,
foi realizado no mês de fevereiro de 2016. Ilustra-se na Fi-

gura 1 a representação gráfica, do número de manuten-
ções corretivas  no período anterior  e  após implantação
dos inversores de frequência.

Figura 01 – Gráfico de manutenções

CONCLUSÃO
Quanto ao sistema de embreagem eletromagnética, o que
identificou-se na prática, alguns autores também corrobo-
ram, enfatizando que a aplicação deste equipamento pos-
sui  algumas  limitações:  a  rotação  máxima  de  saída  é
sempre a nominal do motor; independente da rotação de-
sejada  no  eixo  de  saída,  proporcionando  um consumo
inadequado  (desperdício  de  energia);  quando  o  motor
opera em rotações abaixo da nominal, o rendimento deste
tipo de acionamento é muito baixo, pois apresenta perdas
por aquecimento e ruído; as manutenções preventivas e
corretivas são frequentes, porque existem muitas partes
girantes nesse sistema, as quais necessitam de ajustes
constantes [3]. O sistema com a aplicação de inversores
de frequência, reduziu o tempo de funcionamento dos mo-
tores e consequentemente, obteve-se uma redução consi-
derável no consumo de energia elétrica, pois constatou-se
que com menos motores foi possível absorver a demanda
de produção. Houve a redução significativa das manuten-
ções corretivas após a instalação dos inversores e a reti-
rada das embreagens. Outro dado importante, trata-se da
adequação no  que tange a segurança de  operação da
máquina, pois foram instalados o reset externo, o coman-
do manual dos cabeçotes e o bloqueio do painel.
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INTRODUÇÃO
Incubação  artificial  é  a  transformação  de  ovos
embrionados  em  pintos  de  um  dia  [1].  Para  esta
transformação o embrião de galinha necessita de 21 dias
para  completar  uma  incubação  em  uma  temperatura
controlada de aproximadamente 37,8ºC [2]. Para controle
desta temperatura dentro de uma incubadora é utilizado o
trocador  de calor,  que é colocado em funcionamento a
partir do momento que o sensor da máquina detecta que
a  temperatura  está  se  elevando.  O  trocador  de  calor
utilizado na máquina é produzido em cobre, por sua alta
condutividade térmica. O cobre encontra-se em posição
de destaque entre os metais condutores, em função disso
ele  apresenta  um  alto  valor  agregado,  o  tornando
desvantajoso  financeiramente  para  utilização.  Com  a
intenção de resolver o problema do custo, surgiu a idéia
de utilizar o alumínio como fonte de matéria prima para o
equipamento trocador de calor.  O objetivo é viabilizar  o
projeto do trocador de calor de cobre desenvolvendo um
perfil  de  alumínio  que  tenha  a  mesma  capacidade  de
troca térmica, gerando redução no custo da matéria prima
de sua fabricação. 

METODOLOGIA
Os cálculos foram elaborados levando em consideração
as características técnicas fornecidas pelo fabricante do
trocador  de  calor  de  cobre.  Temperatura  interna  da
máquina: 37 ˚C; Temperatura da água de alimentação da
serpentina:  12  ˚C;  Espessura  da  tubulação:  0,0009  m;
Material da serpentina: Cobre; Condutividade térmica do
cobre: 398 W/m²˚C; Área da superfície da serpentina: 2,49
m²; Tempo de passagem d’água: 2808 s/h. Utilizando a
fórmula da condutividade térmica foi alcançado o valor de
transferência de calor da serpentina de cobre que é de
7,73x1010  Watt.  A  partir  deste  valor  se  iniciou  o
desenvolvimento do perfil de alumínio. Para chegar a área
de superfície  de troca  térmica  que o perfil  de alumínio
precisa para suprir a capacidade térmica do trocador de
calor  de  cobre,  foi  novamente  utilizada  a  fórmula  da
condutividade térmica, considerando agora o coeficiente
de  troca  térmica  do  alumínio,  que  é  de  237  W/m²˚C.
Encontrou-se com este cálculo uma área de 4,18m², este
valor representa que seriam necessários 67,87% a mais
de  tubos  de  alumínio  para  que  a  capacidade  de
refrigeração se mantenha a mesma.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Considerando  os  valores  comerciais  da  matéria  prima
tomando como base uma última compra realizada no mês
de outubro de 2016, foi avaliado o custo de cada trocador
de calor.

Figura 01 – Valores comparativos do estudo cobre x
alumínio.

Mesmo com a redução de custo, pretende-se melhorar o
projeto.  O  próximo  passo  foi  reduzir  a  quantidade  de
tubos  de  alumínio,  substituindo  por  um  perfil  especial,
para compactar o projeto do trocador de calor. Para que o
perfil  não ficasse com um diâmetro muito,  optou-se em
trabalhar  com perfil  tubular  estrela.  Isso porque o perfil
estrela,  possibilita  conforme  seu  desenho  aumentar  ou
diminuir seu perímetro. Considerando o espaço, que tem
2 metros, para colocação do trocador de calor dentro do
equipamento, foi estabelecido que o comprimento de cada
perfil  terá  1,80  metros  para  que  o  mesmo  possa  ser
instalado com maior facilidade. 

Tabela 01 – Estudo perfil alumínio.

Avaliando  os  dados  de  cada  perfil  acima,  pode-se
considerar que o perfil 1 se mostra o mais vantajoso para
substituição dos tubos do trocador de calor, pois de todos,
ele é o que apresenta menor custo de matéria prima e o
menor peso. Para reavaliação dos valores de capacidade
de  troca  térmica,  considerando  o  perfil  desenvolvido,
foram refeitos os cálculos de energia transferida conforme
Tab. 1. Com este modelo de perfil, iremos chegar a um
valor de 141,86 reais de matéria prima de alumínio. Este
valor representa apenas 27,17% do valor gasto hoje com
a matéria prima atual.

CONCLUSÃO
Com este  estudo  foi  possível  avaliar  a  substituição  do
cobre para o alumínio no trocador de calor em questão,
obtendo  ganho  nos  custos  de  sua  matéria  prima
mantendo sua capacidade de troca térmica. A escolha do
perfil  tubular  estrela  foi  fundamental,  pois  se conseguiu
ganhar em área de troca, podendo assim chegar a uma
capacidade de troca térmica aproximada com um volume
reduzido  de  material,  que  viabilizará  a  implantação  do
projeto junto a máquina de incubação e nascimento de
aves. 
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INTRODUÇÃO
A rizicultura é uma das principais  culturas  agrícolas do
país. Após a colheita,  o processo de beneficiamento do
arroz gera a Casca de Arroz (CA), resíduo de baixo valor
comercial  e  de  difícil  biodegradação,  sendo um agente
poluidor  ao  meio  ambiente  quando  descartado
incorretamente.  Por  outro  lado,  a  CA  possui  em  sua
composição 50% de celulose, 30% de lignina e 20% de
resíduos inorgânicos (DELLA et al.,  2005).  Deste modo,
aproximadamente  80%  do  seu  peso  é  composto  de
Carbono, o que lhe confere um elevado poder calorífico.
O processo da queima da CA gera a Cinza da Casca do
Arroz (CCA),  a  qual  é  rica em Sílica  amorfa (cerca de
87%) (MARTÍNEZ  et al.,  2011). Visto que os municípios
pertencentes à Associação de Municípios do Extremo Sul
Catarinense (AMESC) são grandes produtores de arroz, o
objetivo  deste  trabalho  é  caracterizar  as  propriedades
térmicas da CA e CCA, a fim de fornecer subsídios para
utilização destes subprodutos em processos industriais e
tecnológicos.

METODOLOGIA
Foram  coletadas  amostras  de  CA  e  CCA  de  uma
Cooperativa  de  beneficiamento  de  arroz  da  cidade  de
Jacinto  Machado  -  SC.  Estas  amostras  foram
caracterizadas por Calorimetria Diferencial  de Varredura
(DSC) e Espectroscopia de Absorção Fotoacústica (EAF),
visando caracterizar suas propriedades térmicas. EAF é
uma técnica versátil para obtenção do parâmetro térmico
de difusividade térmica (αs), o qual é correlacionado com
a  condutividade  térmica  (K),  através  da  equação:  K  =
ρ.Cp.αs,  onde  ρ  é  a  densidade  e  Cp o  calor  específico

α s=
K
❑

.  Para a obtenção da difusividade térmica e

realização das medidas DSC, as amostras foram moídas
por 10 min em moinho de alta energia (SPEX 8000M) e
prensadas  em  forma  de  pastilha  com  espessura  de
aproximadamente  500  microns.  O  ensaio  EAF  foi
realizado variando a frequência entre 10 e 270 Hz. Para
realização das medidas DSC, uma célula DSC TA 2010 foi
utilizada  operando  entre  20  a  500  Oc,  com  taxa  de
aquecimento de 10oC/min. A Figura 1 mostra os materiais
ante e pós moagem. 

Figura 01 – amostras de CA e CCA a) antes e b) depois
da moagem mecânica realizada por 10 min.  

 
                      a)                                           b)

Fonte: Autores, 2017.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 2 mostra as medidas DSC para a CA e CCA sem
tratamento  térmico  prévio.  As  amostras  de  CA e  CCA
apresentam  eventos  endotérmicos  em  74oC  e  60oC,
respectivamente, os quais estão associadas a liberação
de água adsorvidas em suas estruturas.  A CA também
mostrou dois eventos exotérmicos em 290 oC e 402 oC, os
quais  estão  associados  a  volatilização  de  compostos
orgânicos.  Na  amostra  CCA estes  eventos  não  foram
observados,  sugerindo  que a temperatura  de  queima é
maior ou igual a 500oC. O caráter global endotérmico dos
termogramas mostra mudança no valor de Cp de ambas
as amostras. 

 
Figura 02 – comparação das amostras de CA e CCA por

Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC)
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CONCLUSÃO
Neste estudo obtivemos as difusividades e realizamos a
caracterização das propriedades térmicas da CA e CCA,
através de medidas de EAF e DSC, respectivamente. Os
baixos  valores  de  difusividade  térmica  da  CA e  CCA,
indicam que estes resíduos  podem ser  utilizados  como
componentes  de  dispositivos  de  materiais  com
propriedades refratárias.

AGRADECIMENTOS
Agradecemos a Cooperativa de beneficiamento de arroz
pelas amostras concedidas.

REFERÊNCIAS
Della  V.P.,  Kuhna I.,  Hotza  D.  Reciclagem de resíduos
agroindustriais:  cinza  de  casca  de  arroz  como  fonte
alternativa de sílica. Cerâmica Industrial 2005;10:22-25
Martínez  J.D,  Pineda  T.,  López  J.P,  Betancur  M.,
“Assessment  of  the  rice  husk  lean-combustion  in  a
bubbling  fluidized  bed  for  the  production  of  amorphous
silica-rich ash”,  Energy,  Vol  36,  Issue 6,  2011,  p.  3846-
3854.

ISSN 2526-4044      p. 937



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

ATIVIDADE DIDÁTICO PEDAGÓGICA: CONSTRUINDO EM MENOR ESCALA

Luciléia Marcon¹, Roslene de Almeida Garbelotto²

1Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC / Departamento de Edificações/
Câmpus Criciúma / lucileia.marcon@ifsc.edu.br

²Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC / Departamento de Edificações /
Câmpus Criciúma / Roslene.garbelotto@ifsc.edu.br  

Palavras-Chave: Projeto arquitetônico, estrutura da armação de cobertura, práticas construtivas.

INTRODUÇÃO
Este  trabalho  do  componente  curricular  Tecnologia  e
Práticas  Construtivas  executou  uma  atividade  didático-
pedagógica onde materializou em menor escala o projeto
de  armação  de  telhado.  Segundo  Moliterno  (1988),  o
telhado  destina-se  a  proteger  a  edificação  contra  as
intempéries.  Esse é composto  por  cobertura,  que  pode
ser  com  telhas  cerâmicas,  telhas  de  concreto,  entre
outros.  E  armação,  que  é  o  conjunto  de  elementos
estruturais para a sustentação da cobertura, que por sua
vez  é  composta  de  ripas,  caibros,  terças,  tesouras  e
contraventamentos.  O  projeto  de  cobertura  de  uma
residência  unifamiliar,  utilizado  nesta  atividade,  foi
desenvolvido  no  componente  curricular  Projeto
Arquitetônico  pelo  próprio  discente.  A  dificuldade  de  o
discente perceber e entender os detalhes construtivos de
uma estrutura de armação da cobertura em madeira levou
as  professoras  a  encontrar  estratégias  de  apropriação
desse  conhecimento  através  da  materialização  desses
elementos. O discente apresenta, neste estágio, falta de
habilidade com a utilização de materiais e equipamentos
concomitantemente  ao  entendimento  da  estrutura,
comprometendo  a  execução  real  do  projeto.  Esta
atividade  visa  sanar  essas  dificuldades  em  etapas
consecutivas;  primeiramente,  se  apropria  dos
conhecimentos e depois, executa. O projetista necessita
no momento da concepção do projeto, ter em mente como
esta estrutura irá ser executada. Esse trabalho relaciona o
projeto com a execução de forma que, um complemente o
outro.

METODOLOGIA
Sobre  a  planta  de  cobertura,  do  projeto  escolhido  na
escala 1:50, desenvolve-se o protótipo da armação. Os
materiais utilizados foram palitos de dentes, palitos para
espetinhos e de picolés, cola branca e quente, bases para
corte,  estiletes,  torquês,  réguas  metálicas  graduadas,
escalímetro, base de isopor, papel-alumínio e lixa nº 200.
Primeiramente,  determinaram-se  as  posições  das
tesouras  definindo  assim,  os  limites  do  plano  de
cobertura. Em segundo momento, o discente localizou a
maior  tesoura e determinou suas dimensões de acordo
com a planta de cobertura e a inclinação, conforme o tipo
de telha  projetada.  Construiu  a  tesoura  que recebeu o
nome  de  tesoura  mestre,  respeitando  a  inclinação  e
encaixes  executivos.  A  extensão  da  cobertura  exigiu
tesouras intermediárias, na grande maioria dos trabalhos,
de  geometrias  diferentes.  Nessa  etapa,  houve
necessidade de respeitarem-se as inclinações dos planos
de cobertura;  espaços para as calhas coletivas, quando
existiam; e localização de rufos das elevações (volume de
caixa  d’água).  Na  sequência,  as  tesouras  foram
posicionadas, as terças distribuídas e fixadas gerando a
estrutura volumétrica da cobertura (Fig. 01). As equipes
concluíam seus trabalhos com as necessidades distintas,
tais como, calhas, rufos, platibanda, beirais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As  maquetes  estruturais  em  madeira  foram  realizadas
dentro das dificuldades apresentadas pelos discentes em
entender as diferentes formas geométricas de tesouras e
seu  dimensionamento.  O  discente,  ao  materializar seu
projeto, sentiu dificuldades com conceitos a serem melhor
processados,  teve  oportunidade  de  questionar  e,
principalmente,  de  fazer  a  análise  crítica  quanto  ao
método executivo de seu projeto.
A  percepção  de  determinados  erros  foi  socializada  ao
grande grupo provocando nos discentes a necessidade e
oportunidade  de  ampliar  seus  conhecimentos  críticos  e
técnicos (Fig. 02). 

Figura 01 – Assessoria aos discentes

  

Fonte: autoras

Figura 02 – Socialização dos Projetos

           Fonte: autoras

CONCLUSÃO
O  discente  conseguiu  entender  que  no  momento  do
projeto  é  necessário  visualizar  o  futuro  para  solucionar
possíveis dificuldades executivas, lembrando, sempre de
preservar  a  satisfação  do  cliente.  Com  as  devidas
observações,  em  equipe,  o  discente  ampliou  seus
conhecimentos facilitando seu desempenho profissional.
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INTRODUÇÃO
Relata-se a implementação do Núcleo de Permanência e
Êxito,  no  Câmpus  Criciúma,  do  IFSC,  como  uma
alternativa organizacional no âmbito da Educação Técnica
e  Tecnológica,  para  a promoção do  êxito  discente  e  o
enfrentamento à evasão. Como pano de fundo, partiu-se
da compreensão de que o modelo de implementação dos
Institutos  Federais  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia
ressignificou a relação entre o Estado e a sociedade na
oferta  de  educação  pública  no  Brasil,  mormente  pelo
modelo pluricurricular  que articula  a educação básica à
superior,  pela centralidade técnica  e tecnológica e pela
inserção  predominantemente  periférica  no  contexto  do
desenvolvimento  regional.  Multiplicam-se,  portanto,  os
desafios  organizacionais,  especialmente  aqueles  já
tradicionais à escola, agora acrescidos de novas formas e
sujeitos.  Objetivos  como  alcançar  e  incluir,  passam  a
conviver  cotidianamente  com  outros  relacionados  à
garantia  de  permanência  e  êxito.  Políticas  e  práticas
passam a  requerer  uma nova conformação,  fortemente
impregnada de ineditismo. Com o objetivo de estudar e
compreender esta dinâmica, especialmente no âmbito do
enfrentamento  à  evasão,  o  IFSC  Câmpus  Criciúma
instituiu,  em  2014,  o  Núcleo  de  Permanência  e  Êxito-
NUPE, vinculado à Direção Geral do Câmpus e formado
por  servidores  docentes  e  técnico-administrativos,  além
de bolsistas discentes.

METODOLOGIA
Metodologicamente, o NUPE procura articular os esforços
individuais  e institucionais  capazes  de contribuir  para o
enfrentamento  à  evasão,  tanto  no  ensino  quanto  na
pesquisa  e  extensão.  Neste  sentido,  vem  sendo
desenvolvidas ações que incluem, além de atividades de
sensibilização, mobilização e acompanhamento, também
estudos, investigações e sistematizações.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como resultados, destacam-se: a) a elaboração de uma
investigação relativa às causas da evasão e que resultou

em diversos artigos e uma dissertação de mestrado; b) a
sensibilização  das  coordenações  de  curso  quanto  ao
tema; c) a inclusão da temática nos conselhos de classe e
reuniões de professores; d) a articulação entre os setores
pedagógico  e  de  registro  com  vistas  à  identificação,
estudo e análise dos dados estatísticos; e) atuação como
Comissão Local de Permanência e Êxito, na construção
do Plano Estratégico de Permanência e Êxito, do IFSC; f)
a  organização  de  uma  agenda  propositiva,  definindo
temáticas  e  possibilidades  de  inserção  no  âmbito  do
ensino, da pesquisa e da extensão; g) a proposição de
dois projetos de extensão, denominados “Portas Abertas”
e  “Acompanhamento  de  Egressos”  contemplados  em
edital interno do IFSC-Câmpus Criciúma e em execução
ao longo do segundo semestre do ano de 2017.

CONCLUSÃO
Conclui-se  que  o  NUPE  pode  constituir-se  em  uma
alternativa interessante para a superação das limitações
intrínsecas  ao  arranjo  institucional  ora  vigente,
visibilizando  o  fenômeno  da  evasão  e  permitindo  uma
ação transversal no seu enfrentamento.
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INTRODUÇÃO
Dentre  as atividades  cotidianas  realizadas  por  gestores
dos  diversos  câmpus  do  Instituto  Federal  de  Santa
Catarina  (IFSC)  estão  previstas  uma  série  de  ações
burocráticas, sendo uma delas o pagamento de adicional
de  insalubridade  e  periculosidade aos  servidores.  Esse
processo  apresentou-se  confuso,  complexo  e  moroso,
porque dependia de assinaturas de muitos envolvidos em
vários papéis impressos. Uma proposta para otimização
deste processo iniciou-se por sugestão da Coordenadoria
do  Curso  Técnico  em Têxtil  do  Câmpus  Araranguá  do
IFSC, foi estudada pelo Conselho Gestor do Câmpus e na
sequência  formou-se  uma  equipe  composta  pela
Assessoria  da  Direção-geral,  Assessoria  da  Direção de
Ensino, Pesquisa e Extensão e a Coordenadoria do Curso
Técnico em Têxtil para a realização de um estudo. Neste
contexto, o objetivo consistiu em realizar um mapeamento
e otimização do processo de pagamento de adicional de
insalubridade e periculosidade no Câmpus Araranguá. 

METODOLOGIA
Para delinear os caminhos desta pesquisa estruturou-se a
metodologia  em  duas  subseções,  quais  são:
enquadramento  e  procedimentos  metodológicos.  O
enquadramento,  de  acordo  com  Prodanov  e  Freitas
(2013) pode ser realizado quanto à natureza, objetivos e
procedimentos. Desta forma, esta pesquisa classifica-se
quanto à natureza como pesquisa aplicada, quanto aos
objetivos como exploratória e quanto aos procedimentos
como documental. Para a realização dos procedimentos
metodológicos buscou-se a legislação vigente,  federal  e
institucional,  para  os  processos  de  pagamento  de
adicional de insalubridade e periculosidade, bem como, os
documentos  utilizados  pela  instituição  no  referido
processo.  Após  esta  etapa  de  busca,  procedeu-se  o
mapeamento  do  processo,  o  desenvolvimento  de  um
fluxograma e a adaptação dos documentos utilizados de
forma  a  reduzir  a  impressão  de  muitos  papéis.  Na
sequência  encaminhou-se  a  proposta  para  parecer  e
aprovação da Diretoria de Gestão de Pessoas e Auditoria
Interna do IFSC.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os  resultados e discussão serão apresentados em duas
fases distintas: a análise documental e o desenvolvimento
e proposta de fluxograma para otimização do processo.
Os  resultados  da  análise  documental  foram:  Lei
8112/1990,  NR  15,  NR  16,  Instrução  Normativa  Nº
03/2011/GABINETE  e  Orientação  Normativa  n°
04/2014/MPOG.  Após  a  análise  completa  destes
documentos desenvolveu-se um mapeamento dos pontos
negativos  referentes  ao  processo  de  pagamento  de
adicional  de  insalubridade  e  periculosidade  realizado
pelos gestores do Câmpus e elaborou-se um fluxograma

para  orientar  o  processo,  bem  como,  adaptou-se  a
documentação de forma a simplificar o processo interno
no  Câmpus  sem  deixar  de  seguir  as  normativas.  O
resultado do trabalho da equipe foi submetido e aprovado
pela Diretoria de Gestão de Pessoas e Auditoria Interna
do IFSC. O resultado final foi o fluxograma apresentado
pela figura 01.

Figura 01 – Fluxo para Pagamento de
Insalubridade/Periculosidade.

Fonte: Dados da pesquisa.

CONCLUSÃO
A  proposta  de  alteração  do  processo  apresentada  na
forma do fluxograma e aprovada nas instâncias do IFSC
evidenciam  a  otimização  do  referido  processo.  Esta
alteração  no  processo  o  desburocratiza,  reduzindo  o
tempo gasto na coleta de assinaturas e também diminui a
quantidade  de  papéis  utilizados,  tornando-o  mais
sustentável sem deixar de seguir as normativas sobre o
processo. Sugere-se que outros processos da Instituição
possam ser analisados para suas respectivas avaliações
de necessidade de otimização.
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INTRODUÇÃO 
A mineração é uma atividade industrial que cresceu 
consideravelmente nos últimos anos A cada ano a 
indústria mundial da mineração produz através das suas 
operações de processamento mineral e produção de 
metais, milhões de toneladas de resíduos sólidos 
inorgânicos ou subprodutos, incluindo resíduos líquidos.1 2 

No caso da mineração do carvão, os seus rejeitos, os 
quais contém sulfetos, são expostos ao oxigênio, a água 
ou a certos micro-organismos que o oxidam produzindo a 
drenagem ácida de mina (DAM). Neste contexto, novos 
métodos químicos e biológicos para o tratamento da 
drenagem ácida de mina tem sido desenvolvidos por 
pesquisadores em todo o mundo de forma a contribuir 
para a recuperação dos locais de mineração. 1 2 Uma das 
maneiras de fazer esta recuperação é através da química 
de coordenação, que por meio de seus complexos 
metálicos tem conseguido tratar este rejeito.3 Assim o 
objetivo deste trabalho é a síntese e caracterização de um 
composto de coordenação como uma alternativa 
sustentável para a remoção de metais pesados do meio 
ambiente. 
 

METODOLOGIA 
Inicialmente, dissolveu-se 0,288 g de ácido dinitro-3,5 
salicílico em 5 mL de etanol sob agitação e aquecimento 
com temperatura aproximada de 50 ºC. Adicionou-se 
lentamente à solução 0,120 g de sulfeto de ferro (pirita) 
sob agitação e aquecimento a 50 ºC. Em seguida 
dissolveu-se 0,122 g de perclorato de sódio em 20 mL de 
etanol e adicionou-se à solução preparada anteriormente. 
Deixou-se a solução obtida em repouso à temperatura 
constante de 30ºC por quinze dias. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A reação de formação do composto de coordenação a 
partir do ligante ácido dinitro 3-5 salicílico e o metal ferro, 
proveniente da pirita, pode ser acompanhada por 
espectroscopia no UV-vis (figura 1). Os espectros obtidos 
mostram um aumento da absorbância e um deslocamento 
gradativo do comprimento de onda evidenciando uma 
cinética de reação de formação do composto de 
coordenação. Após o término da reação observa-se a 
mudança da coloração da solução para marrom-
avermelhada. A cinética da reação de formação alcança o 
equilíbrio após oito dias. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 01 – Espectro no UV-vis da cinética da reação de 

formação do composto de coordenação. 

 
Fonte: Os autores, 2017. 
 

CONCLUSÃO 
Através dos resultados obtidos verificou-se a possibilidade 
da utilização do rejeito do processo de mineração do 
carvão (pirita) para a síntese de um composto de 
coordenação. Estudos estão sendo realizados para o 
isolamento do composto no estado sólido. 
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INTRODUÇÃO
A preocupação com o meio ambiente aumenta a cada dia.
As indústrias têxteis têm se destacado negativamente por
sua alta carga poluidora.  Apesar disso, a utilização dos
corantes na indústria é indispensável.1 Os corantes são
compostos  poluentes  que  podem  ser  facilmente
encontrados em águas residuais.2 O azul  de metileno é
um  corante  catiônico  e  possui  uma  variedade  de
aplicações, sendo utilizado no tingimento de algodão, lãs
e papel, tinturas temporárias para cabelos, etc. Ainda que
não seja tóxico se comparado aos metais pesados, a alta
exposição pode causar efeitos prejudiciais à saúde como
aumento do batimento cardíaco, dor de cabeça intensa,
náuseas, vômitos, diarreia e necrose do tecido humano.3

Assim, as recentes pesquisas tem sido direcionadas para
obter  compostos  sintéticos  metálicos,  de  baixo  peso
molecular, e com elevada eficiência para a descoloração
de águas residuais, provenientes de processos industriais,
tal como o têxtil.2 Neste trabalho estudou-se a viabilidade
do  uso  do  composto  de  coordenação  molibdênio-
dinitrogênio  na  cinética  de  degradação  de  um  corante
orgânico,  sendo  essa  uma  técnica  cuja  aplicação  vem
sendo explorada ativamente.4

METODOLOGIA
O composto  de  coordenação molibdênio-dinitrogênio  foi
obtido  anteriormente  conforme  metodologia  publicada.5

Os ensaios  para  verificar  a  eficiência  do  composto  de
coordenação como catalisador foram realizados partindo-
se de 1 mL de uma solução alcoólica 1,25 .10-4 molar do
corante orgânico (azul de metileno) e 10 mg do complexo
molibdênio-dinitrogênio.  A  cinética  da  reação  de
degradação  do  corante  foi  acompanhada  através  da
espectrofotometria no UV-vis Cary Varian no comprimento
de  onda  de  800  a  300  nm,  com  a  determinação  da
absorbância em intervalos de 2 dias.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através  dos  resultados  obtidos  foi  possível  observar  a
cinética  da  reação  de  degradação  do  corante  azul  de
metileno  realizada  pelo  composto  de  coordenação.  A
degradação do corante foi confirmada avaliando o gráfico
de absorbância versus comprimento de onda (Figura 1),
que denota uma redução da absorbância do corante em
656 nm.

Figura 01 – Espectro no UV-vis da cinética da reação de
degradação do corante azul  de metileno pelo composto
de coordenação molibdênio-dinitrogênio.

Fonte: Os autores, 2017.

CONCLUSÃO
Os ensaios realizados com o composto de coordenação
molibdênio-dinitrogênio  revelam  a  sua  eficiência  como
catalisador. A cinética da reação de degradação pode ser
observada  pela  diminuição  da  banda  de  absorção  do
corante.  Assim,  novas  pesquisas  devem  ser  realizadas
visando novas aplicações do composto como catalizador
para outros corantes orgânicos.
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Palavras-Chave: Mata Atlântica, Predação, Rodentia, Puma concolor. 

 
INTRODUÇÃO 

O Brasil contém a segunda maior floresta pluvial tropical 
do continente americano, a Mata Atlântica, sendo um dos 
34 hotspots mundiais devido ao alto grau de endemismo 
e, dicotomicamente, as ameaças à diversidade (e.g. 
desmatamento e fragmentação) (Laurence 2009). Nesta 
ecorregião, a mastofauna compreende 318 espécies, 
tendo cerca de um terço de endemismo e sendo a mais 
rica em espécies de roedores entre os biomas brasileiros 
(Paglia et al. 2012; Graipel et al. 2016). As populações 
desses roedores são reguladas principalmente pelos 
predadores carnívoros (Chiarello 2008). Desta forma, 
nosso estudo buscou avaliar influência da presença de 
um predador topo de cadeia na distribuição de duas 
espécies de roedores presentes em um remanescente de 
Mata Atlântica, no município de Pedras Grandes, Santa 
Catarina. 

METODOLOGIA 
O estudo foi conduzido em um remanescente florestal no 
município de Pedras Grandes, localizado no sul de Santa 
Catarina (28º29’04’’S; 49º15’24’’O), no período de 
dezembro de 2016 a abril de 2017 totalizando cinco 
campanhas. Dentro do fragmento estudado foram 
delimitados três transectos distanciados entre si por 500 
m. As transecções foram definidas como área de menor 
perturbação (T1), perturbação intermediária (T2) e de 
maior perturbação (T3). Em cada transecto foram 
distribuídas três armadilhas fotográficas, equidistantes 
250 m, totalizando nove pontos amostrais por campanha. 
As armadilhas permaneceram ativas num total de 3.024 
horas distribuídas em 14 dias de amostragem por mês, 
sem o uso de iscas atrativas. Apenas os registros 
independentes por unidade amostral com fotografias da 
mesma espécie por ponto de intervalo maior que uma 
hora foram utilizados.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Obteve-se um total de 46 registros independentes das 
duas espécies da ordem Rodentia estudadas: Cuniculus 
paca Linnaeus, 1766 (Cuniculidae) (n = 16) e Dasyprocta 
azarae Lichtenstein, 1823 (Dasyproctidae) (n = 30).  Para 
o predador, pertencente à ordem Carnívora, Puma 
concolor Linnaeus, 1771 (Felidae) observamos um total 
de cinco registros independentes durante o período 
amostral. Quando avaliada a frequência dos registros das 
duas espécies de roedores observamos que 53,0% do 
total ocorreu no transecto mais perturbado (T3), sendo 
assim caracterizado dentre os três transectos por ter a 
presença da espécie vegetal exótica do gênero Eucaliptus 
e por apresentar maior incidência solar com 
desenvolvimento de vegetação herbácea característica de 
áreas mais abertas. 

O carnívoro P. concolor é uma espécie que pode ser 
encontrada em ambientes variados, desde os mais 
florestais aos mais abertos tendo preferência pelos 
primeiros (Nowell e Jackson 1996).  No estudo em 
questão, o Puma teve registro apenas no transecto com 
perturbação intermediária (Figura 1).  Os roedores 
estudados são animais que vivem em florestas, mas 
podem ser encontrados também em uma gama diversa de 
ambientes, associados a cursos d’água (Reis et al. 2006).  
C. paca e D. azarae tiveram menor frequência de 
registros no transecto intermediário (T2) sugerindo que o 
predador P. concolor pode estar exercendo pressão sobre 
as duas espécies. 
 
Figura 1: Frequência de registros independentes de mamíferos 
nativos amostrados entre dezembro de 2016 a abril de 2017, 
município de Pedras Grandes (SC). 
 

 
 

CONCLUSÃO 
Os resultados gerais desse estudo sugerem que as 
espécies de Rodentia podem estar sofrendo pressão pela 
presença do predador de topo e assim procurando locais 
menos acessados pelo puma. 
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Palavras-Chave: Bebedouros, Caixa d’água, Inspeção, Monitoramento. 
 

INTRODUÇÃO 
A maioria das águas, naturalmente não apresentam todas 
as características físicas químicas e bacteriológicas para 
consumo humano, e estas devem passar por tratamentos 
específicos nas ETAs para atender os padrões de 
qualidade. Além desses tratamentos é necessário uma 
higienização periódica dos reservatórios de água, bem 
como equipamentos que armazenam e fornecem água, 
como os bebedouros. O objetivo do projeto foi avaliar a 
qualidade físico-química e microbiológica da água através 
da portaria do Ministério da Saúde n°2,914/2011 dos 
bebedouros e caixas de água da Universidade do 
Extremo Sul Catarinense –UNESC/IPAT e definir um 
plano de inspeção para monitoramento da qualidade da 
água. Para isso, foi realizado levantamento dos 
bebedouros e caixas d’água existentes na universidade. 
Realizou-se coletas de amostras de água e de superfície 
(swab) dos bebedouros que foram definidos em pontos 
considerados críticos visualmente, após inspeção 
sanitária.  
 
  

METODOLOGIA 
A metodologia deste trabalho consistiu em análises físico-
químicas, nos quais foram determinados pH, dureza e 
ferro, e microbiológicas quanto à presença de coliformes 
termotolerantes e totais. Após o levantamento dos 
bebedouros e reservatórios de água foi realizada uma 
inspeção visual cujo critério baseou-se na análise dos 
pontos visivelmente críticos. Dos 54 bebedouros 
existentes, 20 pontos foram analisados. Já dos 19 
reservatórios existentes 13 foram coletados amostra. As 
coletas foram realizadas no período de férias escolares 
(julho). Para a coleta de água foram utilizados frascos 
esterilizados de 1000ml para análise físico-química e de 
300ml para a análise microbiológica para cada amostra. 
Para a análise microbiológica de superfície dos 
bebedouros foram feitas 8 coletas de superfície através 
de swabs. As análises físico-químicas e microbiológicas 
foram realizadas nos laboratórios do IPAT. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Dos resultados obtidos observou-se que das amostras de 
água analisadas referentes às caixas d’água, algumas 
apresentaram positividade para coliformes 
termotolerantes e totais, o que não foi observado nas 
águas dos bebedouros. De acordo com a portaria do 
Ministério da Saúde n°2.914/2011 a presença de 
coliformes termotolerantes e totais não tem ação 
patogênica, por isso, estabelece limite de 500 UFC/mL     
(Unidade Formadora de Colônias por mililitro). Por se 
tratar de água proveniente do abastecimento público a 
mesma recebeu cloração. Os resultados que apresentam 
contagem de bactérias heterotróficas demonstram a 
deficiência de cloração, e a necessidade de higienização 

dos mesmos. Em vista disto, é importante a elaboração 
de um plano de inspeção para monitoramento da 
qualidade. O plano consiste na limpeza e desinfecção 
semestral das caixas d’água, preferencialmente, no 
período de férias escolares, entre janeiro/fevereiro e julho. 
O plano elaborado na UNESC/IPAT contempla a coleta e 
a análise físico-química e microbiológica da água. Já a 
manutenção dos bebedouros deverá ser anual, por 
empresa especializada (terceirizada) que será 
responsável pela troca de filtros e, se necessário, a troca 
de peças. Além da manutenção, os bebedouros deverão 
ser higienizados semanalmente pela equipe de limpeza 
da instituição. A etapa de higienização deve ser feita 
utilizando detergentes de superfície e solução de álcool 
70% para bicos. De acordo com o referido plano, o 
período da coleta e análise físico-química e microbiológica 
da água será semestralmente, contemplando parâmetros 
e critérios utilizados no projeto . 
 
 

CONCLUSÃO 
As análises de superfície dos bebedouros (swab), 
apresentaram valores não significativos para Coliformes e 
Enterobactérias, No entanto, os resultados analisados 
pela contagem padrão em placas, obtiveram valores 
significativos, verificando-se a necessidade de definição 
de procedimentos de higienização que garantam a 
qualidade do serviço. É importante salientar, que foram 
escolhidos para análise aqueles pontos considerados 
críticos visualmente. A partir destes dados, foi elaborado 
plano de inspeção para o monitoramento de qualidade da 
água consumida na UNESC/IPAT e um manual de 
higienização de caixas d’água e de limpeza dos 
bebedouros. Com os resultados alcançados neste estudo 
de caso, almeja-se garantir a qualidade da água 
consumida dentro da universidade. 
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Palavras-Chave: Biodigestor, Esterco bovino,Técnicas Sem Fronteiras. 

INTRODUÇÃO
Uma das principais problemáticas associadas ao gado
leiteiro  é  a  alta  produção  de  esterco.  A  eliminação
correta dos excrementos destes animais é um desafio
que abrange os aspectos técnicos, sanitários e econômi-
cos. A instalação de um biodigestor anaeróbico de baixo
custo  alimentado  com  esterco  bovino  pode  contribuir
para dirimir este problema, reduzindo os impactos soci-
ais e ambientais negativos da atividade leiteira. A partir
destes pressupostos, objetivo deste projeto é implemen-
tar um biodigestor de baixo custo, bem como avaliar o
comportamento da digestão anaeróbica e produção de
biogás. O biogás obtido será utilizado para aquecimento
de água, a qual é utilizada para higiene das ordenhadei-
ras eletrônicas utilizadas em uma pequena unidade rural
em Araranguá, no sul do estado de Santa Catarina. Este
projeto será uma experiência para o inicio das atividades
grupo regional brasileiro da organização alemã"Técnicas
sem Fronteiras (TsF)“ (Technik  ohne Grenzen),  a qual
apoia alunos de engenharia na implementação de tecno-
logias de baixo custo nos países em desenvolvimento.

METODOLOGIA
Foram realizados estudos dos fundamentos teóricos so-
bre biomassa, esterco bovino, biodigestão, biodigestores
e biogás, tendo como fontes de pesquisa livros, artigos
científicos, dissertações de mestrado, teses de doutora-
do,  relatórios  de  entidades  governamentais  e  informa-
ções em sites especializados. Os conteúdos foram siste-
matizados e discutidos em seminários internos. A partir
destes  estudos,  foram  avaliadas  as  técnicas  a  serem
empregadas para a realização do projeto, como o dimen-
sionamento, construção, instalação, operação e monito-
ramento do biodigestor na unidade de produção rural se-
lecionada. A implementação do biodigestor será feita pe-
los alunos e parceiros do projeto. Já avaliação da produ-
ção do biogás será feita através de medições periódicas
na unidade instalada, para a obtenção quantia de biogás
gerada e comparar o volume gerado com o estimado pe-
los cálculos de previsão.  A avaliação dos passos e dos
procedimentos orientados pelo TsF ocorreram por meio
dos seminários do Grupo de Estudo em Energia e Sus-
tentabilidade. Ao comitê do TsF da Alemanha será envi-
ado um relatório final  com a descrição e avaliação do
projeto, para que este comitê envie seu parecer a respei-
to da experiência no Brasil. 

RESULTADOS ESPERADOS
Espera-se que, a partir do comportamento da digestão
anaeróbica e produção de biogás seja possível avaliar a
eficiência do biodigestor e estipular  os parâmetros óti-
mos de  produção.  A  partir  desta  experiência,  também
será  possível  ampliar  o  impacto  comunitário  para que
outras famílias sejam beneficiadas. Além disso, integram

como beneficiários os usuários da rede mundial de com-
putadores, uma vez que estão previstos e elaboração de
um manual com orientações sobre a construção e im-
plantação de um biodigestor  de baixo custo.  Também
está prevista a publicação dos resultados do projeto em
eventos acadêmicos que estarão disponíveis em ambi-
entes virtuais gratuitos e de livre acesso. Os impactos
comunitários serão relevantes, uma vez que o público-
alvo a ser atingido terá acesso a um maior e melhor co-
nhecimento do estado da arte da temática em estudo.
Além disso, o projeto suscitará a reflexão por parte do
público-alvo da importância do uso de fontes renováveis
de energia, notadamente a biomassa, utilizando técnicas
de baixo custo para o seu aproveitamento. A execução
do presente projeto também promoverá uma maior divul-
gação e melhor conhecimento do curso de graduação e
pós-graduação  na  área  de  energia  oferecidos  pela
UFSC-Centro Araranguá, o que poderá aumentar o inte-
resse pelo ingresso nestes cursos e as parcerias com or-
ganizações locais. 

CONCLUSÃO
A partir dos estudos iniciais pode-se concluir que a utili-
zação de biodigestores de baixo custo em unidades fa-
miliares de produção de leite é uma forma de reduzir os
impactos  sociais  e  ambientais  negativos gerados  pela
atividade leiteira,  contribuindo também para o fomento
ao uso de tecnologias de baixo custo pela população na
geração de energia de fonte renovável. Nesta fase inicial
também foi possível fortalecer o contato com a organiza-
ção alemã TsF e dar início a uma parceria com a EPA-
GRI-Araranguá.
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Palavras-Chave: Fauna epígea, Invertebrados, Mata Atlântica. 
 

INTRODUÇÃO 
Os organismos epígeos são importantes na 
transformação do material orgânico de origem vegetal, 
devido a sua capacidade de aumentar a superfície 
específica de restos orgânicos favorecendo a ação de 
microrganismos (VARGAS & HUNGRIA 1997). As 
florestas, em grande parte, estão estabelecidas em solos 
pobres em nutrientes minerais, o que torna sua 
manutenção dependente dos ciclos biogeoquímicos 
(SELLE, 2007). Neste sentido, nosso estudo teve por 
objetivo descrever a composição da comunidade epígea 
em um fragmento de Mata Atlântica no município de 
Tubarão, Santa Catarina, Brasil. 
 

METODOLOGIA 
O estudo foi desenvolvido em um remanescente de Flo-
resta Atlântica no município de Tubarão, Santa Catarina, 
Brasil (28°27’S; 49°56’O) no período de abril de 2017.  O 
clima na região é classificado como subtropical úmido 
(Cfa) de acordo com Köppen, com temperatura média 
entre 19°C. A amostragem da comunidade de invertebra-
dos epígeos foi realizada com armadilhas de queda do 
tipo pitfall. As armadilhas consistiram em frascos plásticos 
(Ø 20 cm;15 cm de altura), as quais foram inseridas no 
solo até que sua abertura ficasse rente à interface a su-
perfície, foram instaladas 20 pitfalls no total durante duas 
campanhas, as quais permaneceram no campo por um 
período de 10 dias. O método adotado, pois possibilita 
amostrar a atividade de invertebrados da macrofauna 
epígeas, isto é, que se locomovem sobre a serrapilheira e 
participam diretamente da fragmentação e redistribuição 
dos resíduos (CORREIA & OLIVEIRA, 2000). Os orga-
nismos capturados foram retirados e transferidos para 
álcool (70%). Em laboratório os espécimes foram identifi-
cados ao menor nível taxonômico possível e a identifica-
ção foi realizada através de chaves dicotômicas e por 
comparação dos invertebrados presentes na coleção de 
referência pertencente ao Laboratório de Entomologia 
(LECAU) do Centro de Desenvolvimento Tecnológico 
Amael Beethoven Villar Ferrin (CENTEC) da Universidade 
do Sul de Santa Catarina (UNISUL). Os indivíduos amos-
trados estão depositados na Coleção Entomológica do 
LECAU/UNISUL. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Um total de 1.071 indivíduos da fauna epígea foram 
amostrados, estes distribuídos em 20 famílias de 
invertebrados, dos quais 15 representam o subfilo 
Hexapoda, três Chelicerata e dos subfilos Crustacea, 
Mollusca e Annelida com apenas um individuo cada. 
Dentre os hexápodes, o grupo taxonômico Scarabaeidae 
foi o mais abundante (n = 463, 43,2%), seguido de 
Drosophilidae (n = 403,37,6%).(Tabela 1). Quando 
avaliado a composição em termos de grupos funcionais, 

os saprófagos apresentam maior frequência, 
correspondendo a 87,96% (n = 942). 
 
Tabela 1: Distribuição da comunidade de 
invertebrados do solo no fragmento de floresta 
Atlântica na região de Tubarão, SC, Brasil. 
 

 
 
A frequência relativa encontrada em relação aos grupos 
funcionais e classe/família apresentam-se 
desproporcional, uma vez que 55,5% é representado por 
organismos saprófagos. 
 

CONCLUSÃO 
A fauna epígea encontrada neste remanescente florestal 
é representada por 20 famílias de invertebrados. 
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Classe/Familia Grupo Funcional N Frequência Relativa
Blattidae Saprófago 6 0,56
Bostrichidae Saprófago 38 3,55
Calliphoridae Saprófago 1 0,09
Coreidae Herbívoro 1 0,09
Cydnidae Herbívoro 5 0,47
Drosophilidae Saprófago 403 37,63
Formicidae Saprófago - Predador 20 1,87
Gastrópoda Saprófago 1 0,09
Gryllidae Herbívoro 6 0,56
Lumbricidae Saprófago 1 0,09
Lycosidae Predador 21 1,96
Muscidae Outros 7 0,65
Pentanychidae Predador 2 0,19
Philosciidae Saprófago 18 1,68
Sarcophagidae Outros 8 0,75
Scarabaeidae Saprófago 463 43,23
Staphylinidae Predador 57 5,32
Tephritidae Saprófago 10 0,93
Tipulidae Outros 2 0,19
Trombidiidae Saprófago 1 0,09

1071 100,00
20

Abundancia total
Riqueza Total
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Palavras-Chave: Recuperação, Levantamento Florístico, Levantamento da Entomofauna, Estágio de 
Regeneração. 
 

INTRODUÇÃO 
Previsto no Código Florestal Brasileiro (BRASIL, 2012), a 
mata ciliar é compreendida como uma Área de 
Preservação Permanente (APP). Esta que por sua vez é 
definida por uma faixa de preservação de vegetação 
especificada ao longo dos cursos d’águas, reservatórios e 
nascentes. A degradação ambiental das APP’s acontece 
principalmente devido às atividades que não dispõem de 
um planejamento prévio. De acordo com legislação 
vigente os produtores rurais necessitam realizar o recuo 
de 30 metros de cursos d’água para áreas consolidadas 
com tamanho acima de quatro módulos fiscais, onde 
essas áreas recuadas poderão ser apenas isoladas para 
sua regeneração natural e conduzidas, entre outras 
medidas. O presente estudo objetivou diagnosticar o 
status das áreas de preservação permanente que foram 
isoladas e estão em processo de recuperação em cultivos 
de arroz irrigado no sul de Santa Catarina através do uso 
de bioindicadores.  
 

METODOLOGIA 
Para o diagnóstico de recuperação ambiental foi escolhida 
uma área que está localizada no município de Tubarão, 
Santa Catarina, Brasil às margens do rio Capivari. Esta 
área está inserida dentro de uma fazenda de arroz 
irrigado e com áreas de destinação a pecuária no entorno 
das APP’s. O recuo do curso d’água no local é respeitado 
de acordo com a legislação vigente e foi possui cinco 
anos de isolamento. O diagnóstico da área foi realizado 
no período de abril a junho de 2017 através do 
levantamento florístico das espécies encontradas no local, 
bem como a descrição da entomofauna edáfica presente 
e o estágio de regeneração em que a área se encontra. 
Para realização do levantamento florístico foram medidas 
variáveis de complexidade estrutural da vegetação 
através do uso do método adaptado do ponto-quadrante. 
Enquanto que para a descrição da comunidade 
entomofauna edáfica foram utilizadas armadilhas de 
queda iscadas (10g fezes humanas e 10g pescado), as 
quais permaneceram no local por 48 horas. 
Posteriormente o material coletado foi triado em 
laboratório e identificado ao menor nível taxonômico 
possível através de chaves dicotômicas.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Registrou-se um total de 16 espécies vegetais, 
distribuídas em nove famílias. Dentre as espécies 
identificadas 85,7% são nativas, sendo 12,5% 
naturalizadas (Amaranthus deflexus e Brachiaria 
brizantha). Da riqueza de espécies vegetais observadas 
62,5% são pertencentes à categoria herbácea e, as 
demais se enquadram em: arbustos (18,7%) e espécies 
arbóreas (18,7%).  

Referente à distribuição das espécies registradas um total 
de 87,5% ocorrem na região Sul do Brasil, inclusive no 
estado de Santa Catarina. Enquanto que a respeito da 
importância de uso, classificam-se em: econômica 
(37,5%), medicinais (31,2%), bioindicadores (18,7%) e 
12,6% não apresentam categorias definidas. Entre os 24 
indivíduos arbóreos identificados, 91,6% são indivíduos 
de Mimosa bimucronata, considerada a espécie vegetal 
dominante no local (Figura 01). 
 
 

Figura 01 - Mimosa bimucronata presentes na área de estudo 

 
Fonte: Autor, 2017. 
 

Asteraceae foi à família botânica com maior riqueza de 
espécies (n = 3): Bidens sp., Mikania cordifolia, 
Porophyllum ruderale. As espécies herbáceas registradas 
no local possuem importância do ponto de vista 
agronômico, pois são consideradas espécies invasoras 
(Alzate-Q, comunicação pessoal). A espécie dominante 
em termos de abundância foi B. brizantha (Poaceae). 
Em relação à entomofauna, foi capturado um total de 
1.360 insetos distribuídos em sete ordens: Diptera (n = 
1024), Hymenoptera (n = 102) Coleoptera (n = 71), 
Lepidoptera (n = 70), Hemiptera (n = 63), Orthoptera (n = 
20), Blathodea (n = 10). A ordem mais abundante 
registrada foi a Diptera com 75,3% de indivíduos 
amostrados, seguido pela Hymenoptera (7,5%) e 
Coleoptera (5,2%). 
De acordo com os bioincadores utilizados, o status das 
áreas de preservação permanente que foram isoladas e 
estão em processo de recuperação em cultivos de arroz 
irrigado no sul de Santa Catarina apresentam 
características de estágio inicial de regeneração. 
 

CONCLUSÃO 
Após cinco anos de isolamento as áreas estudadas 
apresentam status características de estágio inicial de 
regeneração. 
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Palavras-Chave: Educação, Meio Ambiente, Plant for the Planet, Proteção Climática. 
 

INTRODUÇÃO 
A principal proposta do curso de Engenharia de Energia 
da Universidade Federal de Santa Catarina é promover a 
capacidade de formar estudantes capazes de criar 
soluções para desafios relacionados a produção, 
armazenamento, distribuição e uso racional de energia, e 
também os impactos associados a esses processos. Além 
disso, o curso almeja formar futuros profissionais com um 
raciocínio crítico e ações positivas para o 
desenvolvimento humano e do meio ambiente de forma 
sustentável. A geração de energia e transmissão, assim 
como o transporte, contribuem para a maior parte das 
emissões de carbono. Projetos sociais e ambientais são 
modos importantes de mitigar os impactos da produção e 
consumo de energia. Nesse contexto, um grupo de 
estudantes do Departamento de Energia e 
Sustentabilidade está implantando o projeto comunitário 
Plant for the Planet (PfP) nas escolas de Araranguá, no 
sul de Santa Catarina. O PfP foi criado por uma estudante 
alemão, Felix Finkbeiner, em 2007. Foi uma iniciativa 
dada por uma criança para encorajar outras crianças a 
plantarem árvores. Além disto, a proposta é promover a 
conscientização das crianças para que criem uma agenda 
com objetivos e metas de plantio para a sua cidade e que 
formem novos multiplicadores.  

 
 

METODOLOGIA 
O método consiste em organizar academias ou 
workshops para alunos de escolas com o objetivo de 
ensiná-los sobre as condições climáticas do planeta. Eles 
são esclarecidos sobre as injustiças das mudanças 
climáticas, ou seja, os países mais pobres são os que 
mais sofrerão as consequências. Portanto, são motivados, 
a se tornarem corresponsáveis pelo seu futuro, plantando 
árvores, estabelecendo e colaborando na implementação 
de uma agenda verde para sua cidade. A principal 
proposta é motivar as crianças a tomarem a linha de 
frente, multiplicando este ato, criando clubes onde eles 
mesmos possam criar novos movimentos. Com objetivo 
de divulgar o PfP, o projeto irá apoiar voluntários e 
professores que disseminarão o método em escolas.  
Buscando parcerias com escolas locais e agentes não 
governamentais e governamentais é possível criar uma 
rede de pessoas interessadas em proteger recursos 
naturais e diminuir as emissões.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Até o presente momento do projeto, já foram realizadas 
parcerias com duas escolas públicas do município, Escola 
Maria Garcia Pessi e Escola de Ensino Básico CAIC. 
Além disto, o grupo de escoteiros da cidade 
demonstraram interesse na metodologia PfP e também 
serão parceiros do projeto. Outra parceria importante foi 

feita com a Fundação Ambiental do Município de 
Araranguá que fornecerá mudas para as ações de plantio. 
Estas parcerias já demonstram que há boas perspectivas 
para o desenvolvimento do PfP em Araranguá e região.  

 

 

CONCLUSÃO 
Os objetivos propostos no projeto já foram parcialmente 
alcançados. Com a realização das academias ou 
workshops espera-se novas repercussões do projeto. 
Com estas interações seguramente aumentará a proximi-
dade entre a universidade e a sociedade. Por meio do 
compartilhamento dos conhecimentos e do contato com 
as crianças, estas poderão compreender sua correspon-
sabilidade e seus direitos relacionados a proteção ambi-
ental. Paralelamente, o projeto fará com que futuros en-
genheiros de energia, que são os que organizam as ofici-
nas que são levadas às escolas, se engajem em ações 
socioambientais que colaboram para a compensação dos 
impactos resultantes do setor energético responsável por 
grande parte das emissões que concentram os gases do 
efeito estufa.  
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Degradação de Compostos Fenólicos presentes nos Efluentes Industriais do 
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Palavras-Chave: Compostos fenólicos, efluentes, valorização de rejeitos de mineração. 
 

INTRODUÇÃO 
As águas residuais das indústrias fabricantes do óleo de 
oliva são um dos efluentes mais poluentes produzidos 
durante o processamento de alimentos na indústria.1,2 A 
liberação destes efluentes, não tratados, nos corpos d’água 
constituem um perigo para o ambiente, porque os seus 
compostos fenólicos, de baixo peso molecular, são tóxicos 
para os seres humanos, para os organismos aquáticos e 
bactérias. Ao longo das últimas duas décadas, os 
processos oxidativos avançados (POA) são tecnologias 
importantes para recuperação de águas residuais. Isto 
porque estes são oxidantes capazes de degradar 
poluentes refratários, incluindo os compostos fenólicos.3 
Entre os POA’s, o reagente de Fenton (mistura de H2O2 e 
íon Fe2+) tem atraído grande atenção devido à sua alta 
capacidade oxidativa na degradação de contaminantes 
orgânicos. Assim, objetivo deste trabalho é estudar através 
da espectroscopia no ultravioleta-visível a capacidade da 
pirita em atuar como um reagente Fenton para a 
degradação de compostos fenólicos na ausência de 
peróxido de hidrogênio e em função do tempo.  

METODOLOGIA 
Inicialmente, em um balão de 250 mL contendo 16 g do 
óleo de oliva foi adicionado de 20 mL de uma solução 
etanólica 60% (v/v). A extração dos compostos fenólicos foi 
realizada por 5 h a 22 ± 2 °C com agitação magnética e sob 
a proteção da luz.¹ Para realizar a leitura de absorbância 
dos compostos fenólicos uma alíquota de 1mL do extrato 
foi transferida inicialmente para um béquer e adicionado 
1,0 mL de uma solução do reagente de Folin-Ciocalteau 
seguido de 10 mL de carbonato de sódio e diluído para 25 
mL com água num balão volumétrico. Após agitação, 
deixou-se em repouso durante 90 minutos.² Após este 
período a absorbância do extrato foi lida em um 
espectrofotômetro Cary Varian comprimento de onda de 
765 nm onde é possível observar a presença de banda de 
absorção dos compostos fenólicos. Para o 
acompanhamento da reação de degradação realizada pela 
pirita dos grupos fenólicos presentes no óleo de oliva o 
extrato obtido anteriormente foi dividido em cinco béqueres 
e a cada um deles foi adicionado 135 mg de pirita para cada 
135mg de extrato. As leituras no espectrofotômetro no UV-
vis foram realizadas a cada dois dias e a absorbância lida 
em 765 nm.³ 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A leitura da absorbância dos compostos fenólicos 
presentes no extrato isolado foi feita em 765 nm, 
comprovando a eficiência da metodologia para a extração 
destes compostos presentes no óleo de oliva. A figura 1 
apresenta o acompanhamento da reação de degradação 

dos compostos fenólicos presentes no óleo de oliva 
utilizando a pirita como catalisador heterogêneo, sem a 
presença de peróxido de hidrogênio. Pode-se observar 
uma diminuição nas concentrações dos compostos 
fenólicos em função do tempo. Isto fica caracterizado pela 
diminuição na absorbância em 765 nm. O percentual de 
degradação dos compostos fenólicos, promovido pela 
pirita, pode ser calculado de acordo com a literatura.4  

Conforme o dado obtido o mesmo é capaz de remover 
65,93% de compostos fenólicos presentes no óleo de oliva 
num período de duas semanas. 
Figura 01 - Acompanhamento por UV-vis da reação de 
degradação dos compostos fenólicos. 

 
 
Fonte: Os autores,2017. 

CONCLUSÃO 
Neste trabalho a pirita apresentou atividade catalítica na 
reação de degradação dos compostos fenólicos presentes 
no óleo de oliva sem a presença do peróxido de hidrogênio. 
Assim, a pirita, um recurso natural abundante e de baixo 
custo, pode ser uma alternativa eficiente para degradação 
dos compostos fenólicos presentes nas águas residuais 
das indústrias fabricantes do óleo de oliva. 
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INTRODUÇÃO
O bioma Mata  Atlântica  atualmente  se  resume em  um
mosaico  de  áreas  (GUATURA  et  al.,  1996).  Esses
fragmentos  de  diferentes  formas  e  tamanhos  são  de
extrema importância para manutenção da biodiversidade
(ZAÚ, 1998).  Espécies arbustivas lenhosas como as da
família  Myrtaceae,  são  consideradas  muito  importantes
em  várias  formações  vegetais,  principalmente  nas
florestas  por  possuírem  frutos  que  são  procurados  por
diversas  espécies  de  animais  (GRESLLER;  PRIZO;
MORELLATO,  2006).  A caracterização  da  estrutura  de
hábitat é um subsidio para o entendimento dos serviços
ecossistêmicos, servindo como resposta à abundância e
riqueza  de  espécies  em  um  determinado  local.  Neste
sentido  nosso  trabalho  teve  como  objetivo  utilizar  as
espécies  arbustivas  lenhosas  como  base  para
caracterização  da  estrutura  de  hábitat  do  parque
ecológico  Rancho  dos  Bugres  na  comunidade  de
Azambuja, Pedras Grandes, Santa Catarina, Brasil.

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).  As  amostragens  ocorreram
nos  meses  de  novembro  de  2016  e  abril  de  2017.  O
parque possui uma trilha principal que foi dividida em três
transectos.  Para  caracterizar  a  estrutura  de  hábitat  foi
utilizado o método ponto-quadrante, sendo eu para cada
transecto foi definido três parcelas de 10 m x 10 m. Os
parâmetros avaliados  foram:  diâmetro  a altura  do  peito
(DAP), mensuração a 1,5 m do solo; cobertura de dossel
e serapilheira com o auxílio de um  quadrat de 50 cm²;
profundidade de serapilheira; número de árvores; número
de  arbustos;  bem  como  a  identificação  das  espécies
arbustivas  presentes  no  local.  O  material  coletado  foi
identificado através de chaves dicotômicas e confirmado
por especialista. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Amostramos  um  total  de  547  espécimes  vegetais
(árvores,  arbustos  e  lianas).  Foi  contabilizado:   266
árvores,  59 lianas e 222 arbustos,  sendo estes últimos
identificados  no  menor  nível  taxonômico  possível
distribuídas  em  11  famílias  botânicas  e  17  espécies.
(Tabela 1).  A maior riqueza foi  de espécies  da família
Myrtaceae,  sendo  a  grande  maioria  destas  frutíferas.
Ressaltamos  que  em  geral  espécies  desta  família
botânica  apresentam-se  como  fonte  de  alimentos  para
fauna  local,  tanto  de  hábito  terrestre  quanto  voador.
Espécies nativas de Myrtaceae possuem frutos carnosos
(LANDRUM  e  KAWASAKI,  1997),  das  quais  suas
sementes  são  altamente  dispersas  por  vertebrados
frugívoros  (GRESSLER  et  al,  2006).  Sugerimos  então,
que  a  maior  ocorrência  destas  espécies  se  deve  à
dispersão  de  sementes  por  vertebrados  possivelmente

presentes no local do estudo, uma vez que esta família
botânica é abundante em formações vegetais.   

Tabela  1.  Espécies  arbustivas  amostradas  no  Parque
Ecológico Rancho dos Bugres, Pedras Grandes.

Obteve-se um DAP médio para as árvores de 36,0 ± 1,42
cm e de 6,1 ± 0,40 cm para os arbustos. A serapilheira
apresentou média de 3,82 ± 0,06 cm de profundidade e
82,6% de cobertura total média nos transectos avaliados.
A cobertura  de  solo  foi  classificada  em:  solo  desnudo
(sem cobertura vegetal), representando 54,6%; presença
de vegetação herbácea com 39,2% e com presença de
rocha 6,1%. A altura média das árvores registradas foi de
11,6 m ± 6,59 e dos arbustos, 5,9 ± 6,59. A cobertura de
dossel foi de 81,9 %, mostrando que é um ambiente com
considerável  estrutura  de  vegetação  e  baixa
luminosidade.

CONCLUSÃO
A caracterização da estrutura de hábitat em áreas
de  Mata  Atlântica  auxilia  no  conhecimento  dos
dados  ambientais  e  contribuem  para  subsidiar
planos de conservação para estes locais.

AGRADECIMENTOS
Ao  Eng.  Agr.  Me  Néstor  Fábio  Alzate  Quintero  pela
confirmação das espécies vegetais.

REFERÊNCIAS
GRESSLER, E.; PIZO, M. A.; MORELLATO, L. P. C. Polinização
e dispersão de sementes em Myrtaceae do Brasil. 2006. v. 3, n.
2005, p. 509–530.
GUATURA, I. N.; CORRÊA, F.; COSTA, J. P. O. & AZEVEDO, P.
U. E. A questão fundiária: roteiro para a solução dos problemas
fundiários nas áreas protegidas da Mata Atlântica. Roteiro para a
conservação de sua biodiversidade. Série Cadernos da Reserva
da Biosfera, Caderno n° 1, 47 p. 1996.
LANDRUM,  L.  R.  &  KAWASAKI,  M.  L.  1997.  The  genera  of
Myrtaceae  in  Brazil  an  illustrated  synoptic  treatment  and
identification Keys. Brittonia. 49: 508-536.
ZAÚ, A. S. Fragmentação Da Mata Atlântica: Aspectos Teóricos.
Floresta e Ambiente, 1998. v. 5, n. 1, p. 160–170.

ISSN 2526-4044      p. 952



6º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

 

CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM AGRICULTURA FAMILIAR COM 
ÊNFASE EM PAISAGISMO  

Samuel Freguglia Bereta1, Jéssica Schmidt-Bellini2, Suzana Maria Pozzer da 
Silveira3  

1Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul/Engenharia Agronômica, bolsista de extensão 
/samuelbereta@hotmail.com 

2, Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul / jessica.schmidt@santarosa.ifc.edu.br 

3 Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul / suzana.silveira@santarosa.ifc.edu.br 
 
Palavras-Chave: Desenvolvimento Territorial Sustentável, Desenvolvimento Rural, Agricultura Familiar.  
 

INTRODUÇÃO 
 
O desenvolvimento agrícola contemporâneo não é apenas 
resultado do mercado, mas da ordem política configurada 
no estado. Segundo IICA, 2006 apud Silveira, no caso do 
Brasil, 85% dos agricultores são familiares, ocupam 30% 
da área agrícola e detém 25% do crédito. Todavia, não 
constituem a espinha dorsal do modelo calcado e impulsi-
onado pelo estado. Isso porque, além do histórico poder 
político da oligarquia rural, que se transformou em “agro-
business”, há pouca demanda por parte dos agricultores, 
pouca reivindicação e luta por mais recursos. O campo da 
sociologia rural foi permeado por duas grandes tendên-
cias, tendo uma ênfase na globalização, e outra na re-
localização. No primeiro seriam as cadeias de commodi-
ties e os sistemas alimentares que determinariam os sis-
temas agrícolas. E no segundo seria a diversificação do 
local. Valorizando as especificidades locais, a cultura, o 
cotidiano, o que abre possibilidades para outras formas de 
agricultura e não apenas para a agricultura moderna 
(MIOR, 2005 apud Silveira). Em face disso, pensa-se o 
Desenvolvimento Territorial Sustentável. Para tal é im-
prescindível investimentos em educação no meio rural, 
capaz de favorecer maior aprendizagem e valorização dos 
saberes locais, pois o desenvolvimento territorial “apoia-
se, antes de tudo, na formação de uma rede de atores 
trabalhando para a valorização dos atributos de uma certa 
região” (ABRAMOVAY, 2000a, p. 11 apud Silveira). Nesse 
contexto, busca-se o desenvolvimento do território próxi-
mo ao IFC-SRS, através de cursos de qualificação profis-
sional embasando-se no modelo de PROEJA (Programa 
Nacional de Integração da Educação Profissional com a 
Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens 
e Adultos). Trata-se de um curso voltado à especialização 
de Jovens e Adultos visando, ao mesmo tempo, elevar a 
qualificação profissional e o nível de escolarização, tendo 
por referência o desenvolvimento local. 
 

METODOLOGIA 
Este projeto tem como metodologia a oferta de cursos no 
estilo FIC voltados para alunos do PROEJA que moram 
principalmente em zonas rurais de Santa Rosa do Sul, 
disponibilizando aulas voltadas para a parte técnica 
durante o período da noite, ministradas por professores 
voluntários do Instituto Federal Catarinense Campus 
Santa Rosa do Sul, afim de com o término do curso 
formar agricultores familiares com profissionalização em 
determinadas áreas da agricultura. Para inicio, foi 
levantado dados com os alunos para analisar qual 
curso/área da agricultura seria mais proveitoso e de maior 
interesse. Após o levantamento, foi constatado que o 
Paisagismo foi selecionado pela maioria, ficando este com 
uma carga horaria maior dentro do curso, mas também 
sendo oferecido em conjunto com outras matérias como: 

Agroecologia, informática, fruticultura, olericultura, 
apicultura, gestão e planejamento e desenvolvimento 
territorial sustentável. Ao término do curso os 
participantes receberão um certificado de 200h, emitido 
pelo IFC/SRS. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Por se tratar de um curso ainda em andamento, não será 
possível apresentar resultados, mas destacar a sua 
importância para os agricultores e para o desenvolvimento 
local.  Isso porque, percebe-se a motivação dos alunos, 
que além de ampliarem o seu nível de conhecimento, 
muitos  relatam que já estão colocando em pratica o que 
estão aprendendo.  

 

CONCLUSÃO 
Até o momento o curso tem sido desenvolvido com 
resultados bastante satisfatórios, já que tanto os discentes 
quanto os docentes encontram-se engajados. Os alunos 
tem relatado que já estão colocando em pratica o que tem 
aprendido, ou seja, já apresentam elevação do 
conhecimento principalmente, nas áreas voltadas para a 
agricultura familiar. 
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Palavras-Chave: Conceito Jurídico de Meio ambiente, Energia eólica, Impactos ambientais  
 

INTRODUÇÃO 
 
A energia eólica tem crescido como uma importante 
alternativa de energia renovável, entretanto, é capaz de 
provocar impactos ao meio ambiente que devem ser 
avaliados (KAOSHAN, 2015). Para este propósito, é de 
suma importância o entendimento do conceito de meio 
ambiente. Na esfera jurídica, o meio ambiente abrange as 
dimensões natural (ex: fauna, flora, solo, água), artificial 
(ex: edificações), cultural (ex: sítio arqueológico, 
tradições) e do trabalho (ex: máquinas, ferramentas) 
(FARIAS, 2006). Entretanto, tem-se observado que estas 
dimensões nem sempre são contempladas em trabalhos 
da literatura sobre os impactos ambientais, na legislação 
nacional e em EIAs/RIMAs do setor eólico, o que pode 
comprometer a qualidade do meio ambiente impactado 
por este setor. Neste contexto, o presente trabalho  teve 
por objetivo geral, avaliar se as diferentes dimensões do 
meio ambiente estão efetivamente contemplados na 
literatura que versa sobre os impactos ambientais do setor 
eólico, na legislação e em  EIAs/RIMAs e suas 
implicações. 
 

METODOLOGIA 

 
Para a consecução deste trabalho de iniciação científica 
foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o setor eólico 
brasileiro, o conceito jurídico de meio ambiente, os 
impactos ao meio ambiente provocados pelo setor eólico 
durantes as fases de instalação, operação e 
descomissonamento e a legislação ambiental do setor. 
Também foram selecionados e analisados 06 Estudos de 
Impacto Ambiental e Relatórios de Impacto Ambiental 
(EIAs/RIMAs) de empreendimentos eólicos, sendo 05  
pertencentes a empreendimentos no estado de Santa 
Catarina e 01 pertencente ao estado do Ceará. Com base 
nesta pesquisa, foi avaliado se as diferentes dimensões 
do meio ambiente estavam efetivamente contemplados no 
material pesquisado e as implicações sobre a proteção do 
meio ambiente em decorrência da não inserção. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
No presente trabalho, constatou-se que os impactos 
ambientais negativos causados pela produção de energia 
eólica nas fases de instalação, operação e 
descomissionamento enquadram-se, principalmente, na 
dimensão do meio ambiente natural, com algum efeito no 
meio ambiente cultural, com apenas um impacto 
encontrado no meio ambiente do trabalho e nenhum no 
meio ambiente artificial. Em relação às medidas 
protetoras estabelecidas pela legislação ambiental em 

nível federal ao setor eólico, observou-se que, em sua 
maioria, é contemplado o meio ambiente natural, algumas 
o meio ambiente cultural e não foram encontradas  
referências ao meio do trabalho e artificial. Constatou-se  
também, que nos EIAs/RIMAs as avaliações de impactos 
ambientais são divididas entre meio físico, meio biótico e 
meio socioeconômico. Nesses documentos, notou-se que, 
de modo geral, a dimensão natural é abrangida nos meios 
físicos e bióticos. Também foram evidenciados a 
abrangência das dimensões cultural, artificial e do 
trabalho no meio socioeconômico. Com base nesta 
avaliação, constatou-se que a dimensão  natural é o que 
mais foi contemplada nas diferentes comparações 
propostas, sendo que a dimensão artificial e do trabalho 
apresentaram pouca inserção. Este perfil demonstra a 
necessidade de maior inserção das diferentes dimensões 
do conceito jurídico de meio ambiente nos estudos da 
literatura, na legislação ambiental e nos EIAs/RIMAs,  o 
que poderá garantir uma maior proteção do meio 
ambiente impactado pelo setor eólico. 
 

CONCLUSÃO 

 
A partir dos resultados obtidos, se pode concluir que o 
conceito de meio ambiente na esfera jurídica abrange 
diferentes dimensões, sugerindo maior proteção deste 
meio. Na avaliação da inserção das diferentes dimensões 
do conceito jurídico, foi evidenciado que o meio natural é 
o que mais se fez presente, sugerindo a necessidade de 
contemplar as demais dimensões nos estudos da 
literatura, na legislação e nos EIAs/RIMAs, tornando-os 
mais efetivos na proteção ambiental. 
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INTRODUÇÃO 
Devido à ameaça da poluição das águas superficiais e 
subterrâneas, o aterro de resíduos sólidos urbanos (MSW) 
está a dar lugar à incineração em muitas comunidades. A 
contaminação ambiental de emissões particuladas e 
gasosas que contêm metais pesados, ácidos e outros 
compostos desses incineradores, bem como a disposição 
segura de cinzas, são de grande preocupação. São 
fornecidos intervalos de concentração de elementos e 
substâncias tóxicas orgânicas em cinzas incineradoras, 
emissões e águas de refrigeração. Este processo gera dois 
tipos de cinza: a volante (flying ash) e a de fundo (bottom 
ash). O objetivo desse estudo visa avaliar a toxicidade e a 
genotoxicidade de lixiviados das cinzas de fundo (Bottom 
Ash) grossa e fina obtidas a partir da queima de lixo urbano 
em suas formas brutas e imobilizadas em cerâmica. 
 

METODOLOGIA  
Os lixiviados foram produzidos agitando as cinzas grossa e 
fina em uma proporção líquido sólido de 10 para 1 em água 
deionizada por 24 horas em temperatura ambiente, e 
posteriormente fitrada por uma membrana de 0,45 µm. Os 
testes de toxicidade aguda em Artemia sp. Foi realizado 
como descrito por Bortolotto et al (2009). Dez indivíduos 
foram expostos a diversas concentrações de lixiviados por 
24 horas em experimentos realizados em triplicata. Os 
sobreviventes foram contados e médias foram obtidas. O 
teste de germinação em Latuca sativa foi realizado 
conforme YERUSHALMI et al. (2003). Trinta sementes de 
Lattuca sativa foram incubadas em presença de diversas 
concentrações de lixiaviados por três dias e após este 
período foram observadas as brotrações e medidas seus 
tamanhos. Os testes forma realizados em triplicadas e 
médias forma obtidas O teste de quebra de DNA plasmidial 
foi descrito por Netto et al (2013). DNA plasmidial foi 
incubado com diversas concentraçõews de lixiviados e as 
quebras ocorridas no DNA foram observadas em gel de 
agarose e quantificadas com o programa IMAGE-J. Médias 
foram obtidas e tabuladas. As concentrações utilizadas em 
todos os testes foi de: 0 (controle negativo), 25,50,75 e 
100%.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Os resultados de letalidade em Artemia sp foi uma médias 
de zero mortos em todas as concentrações, demonstrando 
que não há toxicidade nos lixiviados de cinza bruta, grossa 

e fina, e imobilizadas em cerâmica, grossa e fina. Os 
resultados da alface foram para as cinzas brutas, grossa e 
fina respectivamente 2,82 e 2,90 mm  para tamanho do 
broto e 10,91 e 7,93 mm para tamanho de raiz. Para as 
cinzas imobilizadas por cerâmica grossa e fina os 
resultados foram respectivamente 3,09 mm para tamanho 
do broto e 11,85 e 13,44 mm para tamanho de raiz. O 
controle negativo para o teste de alface foi de 3,31 mm para 
o tamanho do broto e 10,94 para o tamanha da raiz. Os 
resultados do teste de DNA não apresentaram danos de 
quebra simples ou dupla de cadeia. 
 

 
 

Figura 01 – Resultados obtidos no teste de toxicologia 
aguda com Lattuca sativa. 
 

CONCLUSÃO  
Os resultados obtidos demonstraram que os lixiviados 
obtidos a partir destas formas brutas e imobilizadas das 
cinzas oriundas da queima de lixo para produção de 
energia não são tóxicos e poderiam ser tratados como 
efluente inócuo para ser liberado em corpos d’água quando 
neste estado. 
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Palavras-Chave: Intercâmbio, ciência, tecnologia, cultura. 
 

INTRODUÇÃO 
Nos últimos anos a quantidade de câmpus de Institutos 
Federais (IFs) cresceu consideravelmente por todo 
território nacional. Cada um direcionando-se pelo seu 
determinado contexto, contribuindo, assim, para a 
grandiosa diversidade existente entre os câmpus. Entre 
eles estão o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), 
campus Criciúma e o Instituto Federal Catarinense (IFC), 
campus Santa Rosa do Sul. O IFSC Criciúma, fundado 
em 2010, tem seus cursos voltados para infraestrutura e 
processos industriais. O IFC Santa Rosa do Sul, fundado 
em 1992, tem seus cursos voltados para o 
desenvolvimento das atividades agrícolas. Apesar da 
proximidade regional, os Institutos apresentam áreas de 
atuação bem distintas. Os intercâmbios estudantis 
ocorrem principalmente pela vontade dos alunos, de 
aprimorar seus conhecimentos e sua atividade 
profissional, além de conhecer novas culturas e pessoas 
(TAMIÂO, 2010). Neste âmbito, o referido projeto de 
extensão buscou explorar essa diversidade e aproximar 
os alunos de ambos os institutos a fim de possibilitar a 
troca de experiências e saberes e acrescentar na 
formação dos alunos.  
 

METODOLOGIA 
O projeto de extensão foi executado no período de 17 de 
outubro a 19 de dezembro de 2016. Na primeira etapa, 
foram divulgados aos alunos participantes o projeto e as 
ações a serem realizadas. Na etapa seguinte, os alunos 
de ambos os institutos construíram cartas relatando 
conhecimentos e experiências adquiridas no IF. As 
correspondências escritas pelos alunos foram trocadas. A 
visita entre os câmpus foram planejadas, de modo que, 
cada instituto organizou um roteiro a fim de melhor 
mostrar a realidade de seu campus. Por fim, foi realizada 
uma avaliação da atividade extensionista por parte da 
comissão de organização. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O projeto atingiu cerca de 200 alunos de ambos os 
institutos. Através das cartas foram trocadas experiências 
pessoais e acadêmicas. Um momento importante de 
integração aconteceu durante a socialização das cartas, 
no qual, por meio de uma dinâmica, os alunos leram 
trechos das cartas que receberam e os escritores se 
identificavam. Nas visitas aos câmpus (Figura 01), 
observou-se uma melhor integração entre os 
participantes, além da relação com o ensino e a pesquisa, 
grupos formados por alunos de ambos os institutos 
puderam compartilhar experiências e saberes. Obteve-se, 
também, integração entre as áreas do conhecimento 
através dos âmbitos de atuação de ambos os câmpus, 
sendo algumas: história, geografia, matemática, física, 
química, etc. Na avaliação final, 56,5% dos participantes 

informaram que o projeto agregou ao seu conhecimento 
(Figura 02). Neste âmbito, os resultados obtidos foram 
efetivos e eficientes, visto que as atividades propostas 
para a integração dos alunos foram realizadas com êxito. 
 
Figura 01 – Visita aos câmpus, IFSC – campus Criciúma 
(a) e IFC – campus Santa Rosa do Sul (b).  

 
Fonte: os autores. 
 
Figura 02 – Avaliação da atividade extensionista. 

Fonte: os autores. 
 

CONCLUSÃO 
A realização do projeto proporcionou a aproximação e a 
troca de experiências e saberes entre os alunos 
formandos do Instituto Federal de Santa Catarina, campus 
Criciúma e do Instituto Federal Catarinense, campus 
Santa Rosa do Sul. Considerando as realidades distintas 
de formação acadêmica de cada instituto, o projeto 
propiciou, assim, o conhecimento das diversidades 
existentes em uma mesma região catarinense. 
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Palavras-Chave: Gênero; atualidade; sociedade. 
 

INTRODUÇÃO 
A hipótese deste trabalho é propor uma peça que auxilie a 
desconstrução dos padrões estanques de GÊNERO na 
moda e na sociedade. Assim, pode-se tornar livre a esco-
lha de cada um e afirmar a perspectiva de que cada indi-
víduo é único do seu modo, sem precisar de padrões. 
A modelagem das peças é um grande desafio imposto, 
pois as pessoas têm em mente que roupas justas são só 
para mulheres, assim como roupas mais despojadas são 
somente para homens. Além disso, pelas diferenças ana-
tômicas entre os sexos, a cartela de cores também é algo 
a ser superado, visto que, para criar uma roupa sem gê-
nero, não basta só colocar tons de cinza, branco e preto; 
a criatividade deve aflorar e trazer propostas inovadoras. 
Por isso, um dos objetivos principais deste trabalho é rea-
valiar os padrões atuais de influência dos artistas e das 
marcas famosas, pautando-se nos recursos da tecnologia 
tradicional de confecção.  

METODOLOGIA 
Segundo Afonso (2016), as diferenças entre o guarda-
roupas masculino e feminino são bem presentes sendo 
que, há muito tempo, serviam para demarcar as relações 
de poder entre um gênero e outro. Sendo assim, foi criado 
um projeto no qual opta-se fugir dessa constante relevân-
cia da moda, tendo uma experiência em uma sessão de 
roupas sem divisão de gêneros. O intuito é intrigar as 
pessoas para impulsioná-las à reflexão, já que é mais 
comum ter sessões limitadas em masculino e femini-
no.Para a elaboração do projeto, optou-se pelo método de 
procedimento científico comparativo. Grosso modo, ele 
realiza comparações, a fim de verificar semelhanças e 
explicar divergências. Diante disso, empreenderam-se 
processos tecnológicos básicos da confecção feitas co-
mumente, até atingir-se conclusão da peça final. Dentre 
eles, destacaram-se a discussão do possível público-alvo, 
a pesquisa avançada em cotejo com o questionário apli-
cado para confecção dos croquis, a modelagem plana e a 
produção da peça. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com as entrevistas ao público alvo em potencial, encon-
tramos uma preferência que gira em torno de peças de 
tons neutros e confeccionadas em tecidos como moletom 
e jeans. A partir dessas informações, foram produzidos os 
croquis.  
No tangente aos materiais, todos foram definidos visando 
seguir o padrão que formulamos por meio dos questioná-
rios. Sendo assim, utilizamos moletom preto para calça e 
mangas da jaqueta estilo bomber, jeans no corpo da ja-
queta e tricoline estampado para a camisa. 
No decorrer do processo de confecção, encontramos obs-
táculos, como, por exemplo, as tonalidades dos tecidos e 
as estampas. Inicialmente, a camisa seria confeccionada 
na cor branca, porém, na hora da compra do tecido, op-
tamos por um tecido estampado, a qual trazia à peça mais 

fashion; a calça – que, de início, seria confeccionada em 
moletom mescla –, foi trocada por moletom cinza escuro, 
pois já tínhamos este tecido em acervo. Isso diminuiu os 
gastos do projeto, adequando-o ainda mais a um dos ei-
xos norteadores selecionados na pesquisa, o de susten-
tabilidade. 
 

Tabela 01 – Materiais comprados para confecção. 
Item Quantidade R$

Tecido tricoline 
estampado 

60 cm 14,50

Tecido moletom 
preto 
Ribana cinza 
Total 

 80 cm 
 

30 cm 
170 cm 

5,00 
 

2,00 
21,5 

Fonte: Acervo pessoal. 
 

Figura 01 – Principais croquis produzidos. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

CONCLUSÃO 
A pesquisa proporcionou uma nova visão sobre a forma 
que cada indivíduo se veste, mostrando, assim, que de-
vemos nos desprender dos rótulos e padrões impostos 
pela sociedade. Essa ideia tenta esclarecer as fronteiras 
que devermos enfrentar para que a moda sem gênero 
possa ser, um dia, tratada como um estilo inovador e lon-
ge dos preconceitos atuais. 
Com pouco, é possível fazer muito; como se nota, não há 
necessidade de grandes inovações em relação ao técnico 
para tornar evidentes os conceitos atuais da moda. 
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INTRODUÇÃO
Fungos  toxigênicos  podem  ser  frequentemente
encontrados  em  alimentos  e  são  responsáveis  pela
deterioração  nos  grãos,  por  patologias  nas  plantas  e
perda  do poder  germinativo  nas sementes.  Além disso,
podem  produzir  micotoxinas,  substâncias  tóxicas  que
quando ingeridas podem causar danos à saúde humana e
animal. A aplicação do gás ozônio (O3) como estratégia de
descontaminação química contra estes micro-organismos
pode  apresentar  vantagens  para  indústria  de  alimentos
(Savi et al., 2014). O aspecto atrativo do O3  é que ele se
decompõe  rapidamente  em  O2 sem  deixar  resíduos.
Também é considerado seguro e aprovado para uso em
alimentos  por  órgãos  internacionais  como  o  FDA (US
Food and Drug Administration)  (FDA,  1982).  O objetivo
deste  trabalho  foi  investigar  a  eficiência  do  gás  ozônio
para  redução  de  fungos  toxigênicos  encontrados  em
grãos de arroz.

METODOLOGIA
As  amostras  foram  coletadas  no  período  pós-colheita
(armazenamento)  provenientes  da Região Sul  do Brasil
durante a safra de 2017. Os silos pilotos de laboratório
foram construídos  de  policloreto  de  vinila  (PVC).  Estes
foram  completamente  preenchidos  com  grãos  de  arroz
com  casca  (500  g)  e  foram  divididos  em  dois  grupos:
Grupo Controle = sem aplicação de O3 e Grupo Tratado =
O3 na concentração de 30 ppm.  O O2 foi conduzido em
um fluxo ajustado de 5 L/min submetido a um gerador de
O3. Os silos pilotos foram expostos ao gás O3 por 24 e 48
min. O  conteúdo de umidade dos grãos de arroz foram
verificados através de método gravimétrico. Para análise
da atividade de água (aw), os grãos foram submetidos ao
equipamento  Aw43  Etec.  A contagem  de  fungos  foi
realizada  por  uma  série  de  diluições  (10-1 até  10-3)
aplicadas na superfície do meio ágar batata dextrose e
avaliadas  em unidade formadora  de  colônia  por  grama
(UFC∕g). A análise estatística foi realizada usando análise
de variância (ANOVA) e teste de Bonferroni. Os valores
de  p<0.05  foram  considerados  estatisticamente
significativos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 01 mostra a redução da carga fúngica após o
tratamento com O3. Houve significativa (p<0,001) redução
no  crescimento  após  tratamento  em  ambos tempos  de
exposição  (Figura  02).  No  entanto,  como  esperado,
quanto  maior  o  tempo de  O3,  maior  a  porcentagem de
redução dos fungos (24 min reduziu 49% e 48 min reduziu
73%).  Com  relação  à  umidade  e  atividade  de  água,
ambos não apresentaram alterações significativas após o
tratamento. A média e desvio padrão da umidade antes e
após tratamento foi de 11,33±0,08 (Controle), 11,39±0,11
(O3 24  min)  e  11,09±0,11  (O3  48  min).  Em  adição,  a
atividade  de  água  foi  de  0,64±0,01,  0,65±0,02  e
0,65±0,01, respectivamente.  A ação do ozônio sobre os
fungos toxigênicos pode estar relacionada às alterações
metabólicas na estrutura fúngica,  impedindo a produção

de conídios e germinação e desta forma, impedindo seu
crescimento (Savi e Scussel, 2014). O ozônio é um gás
que tem potencial oxidante para evitar a proliferação de
importantes fungos que além de reduzir  a qualidade do
alimento, podem produzir as micotoxinas.

Figura 01 – Crescimento de colônias fúngicas nos meios
de cultura PDA (diluição 10-3): (A) Controle e (B)
Tratamento após exposição de 48 min com O3.

Figura 02 – Contagem de fungos (UFC/g) do Grupo
Controle e Tratamento com O3.
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CONCLUSÃO
O tratamento com gás ozônio na concentração de 30 ppm
mostrou ter potencial para redução de fungos toxigênicos
em até 73% após 48 min. É importante ressaltar que a
concentração  e  tempos  de  exposição  utilizados  nestes
estudos  são menores do que os testados na  literatura,
levando  em  consideração  que  estes  não  causam
alterações físico-químicas nos grãos estudados (Savi  et
al.,  2014).  O  uso  desta  tecnologia  é  vantajoso  para
indústria de alimentos, uma vez que não deixa resíduo e é
internacionalmente aprovado para uso em alimentos.
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