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O 7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense (SICT-Sul)
Foi sediado na Universidade Federal de Santa Catarina, Câmpus Araranguá, e ocorreu nos dias 17
à 19 de outubro de 2018. Novamente o simpósio integrou os eventos e parceiros abaixo:


Salão de Iniciação a Pesquisa e Extensão (SIPE) – IFC, Câmpus Avançado Sombrio.



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



Semana de Ciência e Tecnologia UFSC, centro Araranguá.



Salão de Iniciação à Pesquisa, Extensão e Inovação (SIPEI) – IFSC, Câmpus Araranguá.



Salão de Iniciação a Pesquisa e Extensão (SIPE) – IFC, Câmpus Santa Rosa do Sul.



Seminário de Inovação e Tecnologia, (SEMIT) – IFSC, Câmpus Tubarão
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EDITORIAL
O 7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense (SICT-Sul) é um
evento que vem acontecendo desde 2012 de abrangência estadual o qual integra as principais
instituições federais de ensino da região sul de Santa Catarina- UFSC (Araranguá), IFC (Sombrio e
Santa Rosa do Sul) e IFSC (Araranguá, Criciúma e Tubarão), que totaliza seis campis, com o intuito
de compartilhar resultados de ensino, pesquisa, extensão e inovação de estudantes do ensino
médio, técnico e superior. Este ano foi realizado na UFSC- Araranguá, completando-se a sétima
edição e teve como tema central “Ciência para a Redução das Desigualdades.” O evento
contemplou a maioria das áreas do conhecimento, incluindo ciências exatas e da terra, engenharias,
biológicas, biomédicas e humanas/sociais para divulgação de trabalhos na forma de pôsteres e
apresentações orais. Também foram ministradas palestras e minicursos.

O 1º SICT-Sul, foi realizado no Instituto Federal de Santa Catarina - Campus Criciúma, em Outubro
de 2012. Inscritos foram 860 ouvintes, dos quais 650 participaram efetivamente. Foram 192
inscrições de trabalhos, sendo destas 87 para trabalhos completos e 105 para resumos. Aprovados
156 trabalhos, sendo 72 completos e 84 resumos. Também ocorreram palestras temáticas,
minicursos, mesa redonda e uma conferência.

O 2º SICT-Sul, foi realizado na Universidade Federal de Santa Catarina - Campus Araranguá, em
Outubro de 2013. O evento contou com a inscrição de 1.114 ouvintes dos quais 842 participaram
efetivamente. Foram recebidos 189 trabalhos, porém aprovados foram 156, sendo 88 completos e
68 resumos. Além da apresentação dos trabalhos ocorreram 2 conferências, 11 minicursos e 9
palestras temáticas.

O 3º SICT-Sul, foi realizado no Instituto Federal Catarinense - Campus Avançado Sombrio, em
Setembro de 2014. Foram 1.100 ouvintes dos quais 1.000 participaram efetivamente. Foram
recebidos 305 trabalhos, aprovados 235, sendo 127 completos e 108 resumos. Além da
apresentação dos trabalhos ocorreram: 1 conferência, 14 minicursos e 14 palestras temáticas.

O 4º SICT-Sul, foi realizado no Instituto Federal Catarinense - Campus Santa Rosa em novembro
de 2015. O total de inscritos foram 1.000 ouvintes. Foram recebidos 377 trabalhos, aprovados 249,
sendo 144 completos e 105 resumos. Além da apresentação dos trabalhos ocorreram: 1
conferência, 4 minicursos e 2 palestras temáticas.

O 5º SICT-Sul, aconteceu no Instituto Federal de Santa Catarina - Campus Araranguá em Outubro
de 2016. Inscritos foram 774 ouvintes, dos quais 581 participaram efetivamente. Foram 192
inscrições de trabalhos, sendo destas 87 para trabalhos completos e 105 para resumos. Aprovados
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156, sendo 72 completos e 84 resumos. Também ocorreram palestras temáticas, minicursos, mesa
redonda e uma conferência.

O 6º SICT-Sul, aconteceu no Instituto Federal de Santa Catarina - Campus Criciúma, em Outubro
de 2017. Inscritos foram 1116 ouvintes, dos quais 846 participaram efetivamente. Foram 209
inscrições de trabalhos, sendo destas 91 para trabalhos completos e 118 para resumos. Também
ocorreram 2 palestras temáticas, 10 minicursos, mesa redonda e uma conferência.

O 7º SICT-Sul, aconteceu na Universidade Federal de Santa Catarina - Campus Araranguá, em de
Outubro de 2018. Foram 679 ouvintes, recebidos 260 inscrições de trabalhos, sendo aprovados
198, sendo destas 127 para trabalhos completos e 91 para resumos. Também ocorreram 2 palestras
temáticas e 5 minicursos.

A publicação dos anais deste evento são um compendio do resultado das apresentações dos
trabalhos e da revisão criteriosa da equipe composta de diversos professores, pesquisadores de
diferentes áreas e evidenciam o cumprimento dos objetivos do evento que compreende a integração
científica e divulgação de resultados

de cada uma das instituições participantes, incluindo

pesquisadores, extensionistas e estudantes tanto da rede pública, como da privada. Agradecemos
a colaboração de todos e deixamos o convite para os próximos encontros.

Profª. Drª. Tatiana Pineda Vásquez
Membro da organização do evento e Editora
Araranguá, 04 de dezembro de 2018.
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MINICURSOS
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AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL (AIA) EM EMPREENDIMENTOS
DE GERAÇÃO DE ENERGIA EÓLICA LOCALIZADOS NA ZONA
COSTEIRA
1

Ciro Dandolini de Moraes1, Carla de Abreu D´Aquino2
Universidade Federal de Santa Catarina/Programa de Pós Graduação em Energia e
Sustentabilidade/eng_cmoraes@hotmail.com
2
Universidade Federal de Santa Catarina/Departamento/Escola/E-mail

Resumo
As zonas costeiras possuem significativo valor ecológico, social, econômico e cultural,
principalmente no que diz respeito aos bens e serviços ambientais prestados a
humanidade. Com a necessidade de diversificação da matriz energética nacional, assim
como, a utilização de fontes alternativas de energia cada vez menos impactantes ao meio
ambiente, a fonte eólica ganhou destaque mundial na última década. No Brasil,
atualmente são 503 parques eólicos em operação e 12,3 GW de potência instalada,
representando 7,3% na matriz elétrica nacional. Cerca de 80% dos empreendimentos
estão concentrados no Nordeste e extremo Sul do pais, principalmente nas zonas
costeiras devido ao maior potencial disponível nessas regiões. Portanto, este minicurso
tem como objetivo mostrar a necessidade da elaboração de estudos de impacto
ambiental, assim como visões legal, ecológica, econômica e ética, além dos tipos de
documentos para licenciamento ambiental e conteúdo e forma de um estudo de impacto
ambiental de parques eólicos. O minicurso trará conceitos como: Meio ambiente,
empreendimento impactante, fase impactante, atividade impactante, área diretamente
afetada, área indiretamente afetada, impacto ambiental; Avaliação de impactos
ambientais; Métodos e Técnicas de avaliação de impactos ambientais; Classificação
qualitativa e quantitativa de impactos ambientais; Atributos principais dos impactos
ambientais: magnitude e importância; Perfil da equipe elaboradora de um estudo de
impacto ambiental. Ao final, espera-se que o aluno possa ter conhecimento das etapas
que constituem essa importante ferramenta de gestão ambiental.
Palavras-Chave: Avaliação de Impacto Ambiental, Energia Eólica, Zona Costeira.
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A RECICLAGEM DE PAPEL ESTÁ EM TUDO!
Giulia Loreto Lovo de Oliveira1, Luciléia Marcon2, Gilberto Tonetto3 Gisele da Silva
Cardoso4, Marleide Coan Cardoso5, Marcos Luis
Grams6 , Marisilvia dos Santos7
1

Instituto Federal de Santa Catarina/Campus Criciúma /giu.loreto17@gmail.com
Instituto Federal de Santa Catarina/Campus Criciúma/lucileia.marcon@ifsc.edu.br

2,3,4,5,6,7

Resumo:
A oficina de reciclagem de papel, oriundo do projeto de extensão intitulado “Reciclagem
de Papel: Educação Ambiental, Inovação e Inclusão Social”, aprovado no Edital PROEX
01 - APROEX 03/2018, tem como principais objetivos: fabricar o próprio papel a partir do
que é descartado no ambiente escolar, conscientizar alunos e professores quanto ao
desperdício de papel e a importância da reciclagem, envolver os estudantes em prol de
uma formação integral em que a educação ambiental se torne uma prática do dia a dia
escolar. Neste contexto, a realização da oficina, com duração de noventa minutos,
possibilita aos participantes, no máximo vinte, conhecer todos os equipamentos
necessários para a reciclagem artesanal do papel bem como realizar cada etapa do
processo com as orientações necessárias para o desenvolvimento da mesma. Os papéis
produzidos nas oficinas são destinados à confecção de materiais de ensino, como o
tangram e marca-páginas, além de caixas decorativas e cartões semente entre outros. A
ação está inserida nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pelo
IFSC, bem como o incentivo à inserção da temática ambiental no dia a dia das instituições
de ensino. No desenvolvimento do projeto observa-se um grande envolvimento e
satisfação dos participantes nas oficinas revelando que as atividades desenvolvidas no
projeto de reciclagem de papel tornou-se uma ferramenta educacional e tem sido uma
excelente alternativa para o processo de formação no contexto da educação ambiental e
da sustentabilidade.
Palavras-Chave: Reciclagem de papel, Educação Ambiental, Sustentabilidade, Materiais de ensino.
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MICROPROPAGAÇÃO DE PLANTAS
1

2

Daniela De Conti1, Rosete Pescador2

Faculdade do Vale do Araranguá/daniela.conti@fva.com.br
Universidade Federal de Santa Catarina/Departamento de Fitotecnia/rosete.pescador@ufsc.br

Resumo
A micropropagação pode ser definida como o processo de propagação por morfogênese
in vitro que tem por objetivo a obtenção de mudas em larga escala, de um genótipo
selecionado, por meio das técnicas biotecnológicas. Pode ser também definida como a
ciência e a arte de multiplicar plantas in vitro. A técnica é extremamente útil para a
propagação de plantas que se multiplicam lentamente, ou para a obtenção de clones,
quando se pretende que as plantas produzidas in vitro tenham as mesmas características
da planta mãe. Dentre suas principais vantagens encontram-se a elevada taxa de
multiplicação; a obtenção de propágulos livres de doenças, pragas e vírus; o espaço
reduzido e com controle ambiental; o armazenamento em longo prazo de germoplasma e
sua adaptação para plantas de difícil propagação por meio das técnicas convencionais de
propagação (sementes, enxertia, estaquia e alporquia). Sendo técnicas de domínio
público, relativamente simples e de baixo custo, numerosas empresas as utilizam no
mundo todo, para garantir a qualidade genética e fitossanitária das mudas e sementes
comercializadas. Esta tecnologia está amplamente difundida na América Latina, com
ampla difusão na olericultura, na hortifruticultura, e na propagação de plantas
ornamentais, assim como na produção de plantas de interesse industrial (cana, café) e de
mudas de essências florestais para as indústrias de papel. Dessa forma o objetivo do
presente trabalho é apresentar por meio do minicurso a técnica de cultura in vitro, a
micropropagação, listando suas etapas, as vantagens e desvantagens, sua importância e
características práticas aplicáveis às ciências biológicas e agrárias e os avanços e
tendências na micropropagação de plantas.
Palavras-Chave: morfogênese in vitro; propagação; cultura de tecidos.
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PRODUÇÂO DE ÁLCOOL EM GEL SOLUCIONANDO UM PROBLEMA DE
SAÚDE PÚBLICA
Tatiane Estacio de Paula1, Eliane Anastacio Floriano1
1

Instituto Federal Catarinense – Campus Avançado Sombrio

Resumo
O presente projeto visa a produção de álcool em gel com os alunos do IFC-CAS, alunos
do Ensino Médio e professores (das áreas de Química/Biologia) da rede pública de
educação do município de Sombrio -SC, para que desta forma possam ampliar seu
conhecimento sobre a gripe H1N1 e os métodos de prevenção que vêm se apresentando
como um problema de saúde pública. Além de proporcionar aos estudantes um
conhecimento maior sobre a temática e a importância da prevenção, o projeto também os
permite relacionar os conteúdos aprendidos nas disciplinas de Química e Biologia com
situações presentes em seu cotidiano. Ademais, com a demonstração dos resultados
obtidos, é possibilitado aos alunos meios de conscientizar a comunidade escolar e
externa sobre a importância da prevenção a gripe e a eficácia do álcool em gel neste
processo.
Palavras-Chave: Álcool gel, saúde, síntese
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TÉCNICA SEM FRONTEIRAS – TECNOLOGIAS DE BAIXO CUSTO PARA REGIOES
EM DESENVOLVIMENTO
123

Lutz Michaelis1, Gustavo Silveira2, Prof. Dr. Kátia Madruga3
Universidade Federal de Santa Catarina – Centro de Ciências, Tecnologia e Saúde, Departamento de Energia e
Sustentabilidade, lutz.michaelis88@gmail.com; udik2@hotmail.com; katia.madruga@ufsc.br

Palavras-Chave: Tecnologias Sociais, energias renováveis, agro energia

INTRODUÇÃO
A integração entre agro energia e agroecologia e importante para garantir a segurança energética e alimentar e a
proteção climática. O presente projeto é desenvolvido no âmbito do Núcleo de Estudos em Agroecologia e Agroenergia
(NEAA) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI) e a Associação Técnica Sem Fronteiras (TsF).
O objetivo é oferecer oficinas sobre tecnologias de baixo custo para implementação de sistemas de biodigestores para a
produção de biogás bem como aquecedores solares para abastecimento de agua quente no ambiente rural. O público
alvo inclui principalmente agricultores familiares, técnicos e extensionistas do setor agropecuário.

METODOLOGIA
A oficina é dividida em quatro etapas: Apresentação sobre a TsF na Alemanha e Brasil, o NEAA em Araranguá e das
tecnologias sociais “Aquecedor Solar de Baixo” (ASBC) e “Biodigestor de Baixo Custo” (BDBC), com módulos teórico e
prático. Os cursos sobre as tecnologias são realizados por meio da apresentação e de um KIT-Didático para mostrar o
funcionamento dos sistemas. Os participantes receberem um manual com instruções de montagem.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A oferta de oficina durante 7° Sict-Sul servirá como teste piloto para os demais cursos planejados pelo NEAA. Espera-se
que agricultores e técnicos de Araranguá sejam incentivados a reaplicar estas tecnologias e, desta forma, contribuir
para a segurança energética e alimentar da região.

REFERÊNCIAS
Sociedade do Sol (SoSol). Um Aquecedor Solar em cada lar. Acesso: 01.10.2018: http://www.sociedadedosol.org.br
Technology without Borders (TsF). Solutions applied together. Accesso: 01.10.2018 https://www.teog.ngo/?lang=en
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A UTILIZAÇÃO DO SOFTAWARE DE AUTORIA HOT POTATOES NO ENSINO
SUPERIOR: UM ESTUDO DE CASO1

Resumo: A utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC – está cada vez mais presente
no contexto acadêmico. Assim, o presente estudo tem como objetivo utilizar o software de autoria Hot
Potatoes integrado ao Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem- AVEA - como ferramenta auxiliar para
construção do conhecimento discente no ensino superior. Para ta, realizou-se estudo de caso em três
turmas de um curso superior de modalidade presencial por meio da plataforma educacional Moodle, sendo
posteriormente realizado análise qualitativa a partir dos dados coletados. Assim, evidenciou-se a
importância da utilização de softwares de autoria que incentivam maior interação entre aluno e objeto de
estudo reforçando os estudos em sala de aula. O estudo também identificou algumas dificuldades
encontradas pelos alunos. Cabe um estudo aprofundando sobre o uso do software Hot Potatoes como
forma de contribuir no processo de ensino e aprendizagem tendo como perspectiva as competências
docentes.
Palavras-Chave: Hot Potatoes, Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem, Tecnologias da
Informação e Comunicação, software de autoria.

1 INTRODUÇÃO
A constante evolução das Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC –
vem gradativamente modificando a forma de construção do conhecimento. Os métodos,
até então formais utilizados em sala de aula, e até mesmo o antigo formato (aluno,
professor, e quadro) não atendem mais as novas necessidades de ensino e
aprendizagem dos discentes que compõem uma sociedade digital.
Visando atender as novas formas de construção do conhecimento, utilizando
como ferramenta auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, diversos estudos vêm
sendo realizados para identificar tendências aplicadas ao contexto escolar. Assim
destacam-se as pesquisas do Horizon Report – NMC 2017 que listam tendências de
médio e longo prazo aplicadas na educação superior. Entre tais movimentos tecnológicos
destacam-se, o foco na aprendizagem mediada, a reestruturação de espaços de
aprendizagem, fortificação da cultura de inovação, e abordagem de aprendizagem de
maior intensidade (BECKER et al., 2017).
A utilização de tecnologias digitais no contexto educacional vem ganhando
força visto que o número de plataformas educacionais está aumentando. Segundo Laflen
e Smith (2017) o uso de Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem – AVEA está
tornando-se cada vez mais presente no ambiente acadêmico como uma opção de
tecnológica para oferecer um apoio ao processo de ensino-aprendizagem. Tais
1

Esta pesquisa tem como base o TCC do Bacharelado em Tecnologias da Informação e Comunicação da Universidade
Federal de Santa Catarina do discente Rafael Ramos Pandini sob orientação do Prof. Dr. Fernando J. Spanhol.

ISSN: 2526-4044 p. 14 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

plataformas são programas que foram desenvolvidos para auxiliar na aprendizagem
online. Esses ambientes possuem uma vasta gama de ferramentas e recursos para dar
suporte no ensino e em atividades digitais (SIMÃO NETO, 2010), sendo um desses
recursos o módulo de extensão ou plugin2, que possibilita a integração de ferramentas ou
recursos de TIC ao AVEA, como por exemplo alguns softwares de autoria.
O Hot Potatoes3 segundo Parreira Junior, Franco Neto e Costa (2009)
é um software de autoria para criação de exercícios por meio de objetos de
aprendizagem. Tal recurso pode auxiliar no processo de ensino e aprendizagem uma vez
que possibilita maior interação entre aluno e conteúdo por meio de exercícios interativos
de múltipla escolha, de resposta curta, de sentenças, palavras cruzadas, de ordenação e
preenchimento de lacunas.
Assim, nesse contexto, surgiu a seguinte questão de pesquisa: “Como o
software de autoria Hot Potatoes integrado ao Ambiente Virtual de Ensino e
Aprendizagem pode contribuir no processo de construção do conhecimento. Para
responder a tal questionamento realizou-se estudo de caso em três turmas da disciplina
de Educação a Distância do curso de Bacharelado em Tecnologias da Informação e
Comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, que utiliza a
plataforma educacional Moodle, conforme descrito no item dois (2). Em seguida na seção
três (3) apresentam-se os resultados obtidos por meio do método aplicado, enfatizando a
contribuição do software de autoria utilizado, possibilitando maior interação entre aluno e
objeto de estudo.
2 METODOLOGIA
A pesquisa apresenta um estudo de caso realizado no período de agosto de
2017 à maio de 2018 na disciplina de Educação a Distância (turmas 2017/2 A, 2017/2 B, e
2018/1) do curso de Bacharelado em Tecnologias da Informação e Comunicação da
Universidade Federal de Santa Catarina – Campus Araranguá, sobre a utilização do
software de autoria Hot Potatoes como ferramenta auxiliar no processo de construção do
conhecimento. De acordo com Freire (2013) o estudo de caso é um estudo bem
detalhado e exaustivo, utilizando uma metodologia aplicada para solucionar problemas
sociais.

2

módulo de extensão é um programa de computador usado para adicionar funções a outros programas maiores,
provendo alguma funcionalidade especial ou específica. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Plug-in
3
Software de autoria que pode ser usado para qualquer projeto, contando com seis aplicativos permitindo a criação de
exercícios interativos múltipla escolha, resposta curta, sentenças, palavras cruzadas, ordenação e de preenchimento de
lacunas. Fonte: https://hotpot.uvic.ca/index.php
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Para a realização da pesquisa além do estudo de caso, em um primeiro
momento realizou-se pesquisa bibliográfica por meio de buscas de forma exploratória em
algumas bases de dados (Capes, Scielo, repositório UFSC, e Google acadêmico) sobre
as principais variáveis de pesquisa: “AVEA, softwares de autoria - Hot Potatoes”. Tal
método foi relevante para a pesquisa uma vez que possibilitou maior conhecimento sobre
o objeto de estudo.
2.1

Procedimentos Metodológicos
Para realização da pesquisa dividiu-se a mesma de acordo com as etapas a

seguir:
Figura 1 – Estrutura da pesquisa.

Revisão Bibliográfica

Elaboração do roteiro
de atividades

Organização e
aplicação das
atividades (Hot
Potatoes) no Moodle

Aplicação - Turmas:
2017/2 A
2017/2 B
2018/1

Coleta de Dados

Análise e
interpretação dos
resultados

Fonte: Elaborado pelos autores.

Após a realização da primeira fase (revisão bibliográfica) iniciou-se a
elaboração das atividades de acordo com a ementa da disciplina, que consistiam em
exercícios baseados em palavras chaves de artigos disponibilizados no decorrer do
semestre acadêmico. Em seguida com o roteiro de atividades já elaborado as mesmas
foram inseridas no AVEA, por meio do recurso Hot Potatoes utilizando os aplicativos
disponíveis : JCloze – exercícios de preenchimento de lacunas; JCross – exercícios de
palavras cruzadas; JMatch – exercícios de combinação de colunas (textos e/ou imagens);
JMix – exercícios de análise de sentenças, sendo posteriormente aplicadas nas turmas
(2017/2 A 2017/2 B 2018/1).
A coleta de dados ocorreu por meio da elaboração de um questionário
eletrônico utilizando o recurso de questionário da plataforma educacional Moodle. O
mesmo foi composto de questões estruturadas de múltipla escolha utilizando como base a
escala Likert de cinco níveis (concordo totalmente, concordo parcialmente, não concordo
nem discordo, discordo parcialmente, discordo totalmente), e algumas questões
dissertativas. Conforme descrito no decorrer deste artigo, para análise e interpretação dos
dados coletados utilizou-se análise qualitativa.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Participaram do presente estudo 52 discentes no total, sendo 22 da turma
2018/1, 24 turma 2017/2 A, e 6 turma 2017/2 B. Visando facilitar a visualização, clareza e
compreensão dos resultados por meio dos gráficos, optou-se por unir as turmas de
2017/2, em apenas um índice, conforme evidenciado nas ilustrações utilizadas.
A pesquisa visou analisar o uso do Hot Potatoes como ferramenta auxiliar para
construção de conhecimento. Segundo os participantes as atividades no software
educacional auxiliaram os discentes no processo de avaliação do conhecimento
adquirido. Os índices de Concordo Totalmente e Concordo Parcialmente das turmas de
2017 e 2018 obtiveram maior porcentagem conforme o gráfico um (1) e que apenas 11%
e 20% das turmas de 2017 e 18%, 10% da turma de 2018 discordam da afirmativa e não
opinaram respectivamente.
Gráfico 1- avaliação atividades hot potatoes.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quanto as dificuldades de uso e compreensão das funcionalidades do software
educacional hot potatoes, pode-se constatar que tais foram mínimas. Os índices
Concordo Totalmente e Concordo Parcialmente obtiveram maior porcentagem conforme o
gráfico dois (2), sendo que apenas 9% e 25% das turmas de 2017 e 5%, 9% da turma de
2018 discordam da afirmativa e (ou) não opinaram respectivamente.
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.
Gráfico 2 - Avaliação funcionalidades do Hot Potatoes

Fonte: Elaborado pelos autores.

Contudo, conforme quadro um (1) as dificuldades encontradas pelos alunos
das turmas de 2017 nortearam-se em problemas relacionados à internet, problemas com
as datas de realização das atividades, problemas relacionados à grafia. Na turma de
2018-1 os agravantes foram dificuldades para entendimento da realização, problemas
com datas e quantidade massiva de questões.
Quadro 1 – Dificuldades Hot Potatoes

Fonte: Elaborado pelos autores

As ferramentas que obtiveram maiores índices de satisfação dos acadêmicos
se dividiram em dois exercícios. Nas turmas de 2017, conforme o gráfico 11 o índice
JCross (cruzadinha) obteve maior porcentagem com 67% das escolhas contra 14% do
JQuiz e 19% do JMatch, contudo na turma de 2018, o índice Jmatch (combinação de
colunas) obteve maior porcentagem com 59% das escolhas contra 5% do JQuiz e 36% do
JCross. Com isso, mesmo com as opiniões divididas JCloze foi a atividade que menos
agradou os alunos, mas JCross conforme observado obteve boas intenções de votos na
turma de 2018. Contudo a avaliação dos exercícios assim como qual atividade gostou
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mais pelas turmas de 2017-2018, nortearam-se baseados em dificuldade, praticidade e
objetividade.
Gráfico 3 - Preferência ferramenta Hot Potatoes.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Assim, nota-se uma neutralidade de parte dos alunos, uma vez que se teve
uma ausência na participação das atividades por alguns educandos. Então, em relação
aos dados levantados pelas turmas sobre a influência das atividades na Educação a
Distância pode-se concluir que impulsionou os alunos a ter maior interação com o AVEA
para realização dos exercícios propostos.
Quanto às dificuldades encontradas na realização das atividades, pode-se
perceber que problemas com acesso à internet e com as datas disponíveis para
realização da atividade ocorreram em ambas às turmas. Porém conforme os dados
obtidos as dificuldades não atrapalharam quanto a realização dos exercícios.
Em relação ao tipo de atividade que mais agradou os alunos, JCross foi o
escolhido pelas turmas de 2017.2, enquanto JMatch pela turma de 2018. Porém a
maioria das atividades foi desenvolvida pelos alunos seguindo a proposta inicial, mas
nota-se que o exercício JCloze não agradou ambas as turmas dos dois semestres.
Contudo,

sobre

a

avaliação

dos

exercícios

os

alunos

consideraram

todos

práticos, objetivos, com suas dificuldades e com sua dinâmica dependendo da
atividade.
Diante das respostas, os alunos de ambas as turmas sugeriram como forma
de melhorar o protótipo aplicado com uma interface melhor, organizar melhor as datas
das atividades e utilizar recursos do Moodle para avisar sobre data de início e termino
dos exercícios. As atividades foram realizadas de forma simultânea a execução das
disciplinas, porém devido a dificuldades encontradas alguns exercícios tinham um
tempo maior de realização. Por fim, a variável tempo foi determinante para realização
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desse protótipo visto que sua elaboração foi realizada em um curto espaço de tempo
não permitindo assim uma atividade mais completa para os alunos utilizarem como
auxilio.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho visou utilizar o software de autoria Hot Potatoes no
ambiente virtual de ensino e aprendizagem – Moodle para contribuir no processo de
construção do conhecimento dos acadêmicos. Tal modelo aplicado confirmou a hipótese
criada nesta pesquisa, referente a contribuição de tal tecnologia para maior interação
entre aluno e objeto de estudo. Assim, através desta pesquisa, enfatiza-se a importância
do uso de novas tecnologias nas salas de aula, assim como novos métodos de exercícios
como forma de atrair a atenção dos alunos. Prensky (2001), afirma que a utilização da
tecnologia no âmbito acadêmico detém muito potencial, pois a medida que se tem
avanços na utilização de softwares como forma de auxiliar nas aulas se tem um progresso
no entretenimento dos educandos quanto ao uso dessas tecnologias.
Cabe destacar que mesmo com os resultados positivos o software ainda é
pouco difundido no meio acadêmico e com isso seu uso restringe-se a poucas
modalidades de atividades, gerando dificuldades quanto ao uso por parte dos alunos e
quanto a criação de atividades por parte dos professores. Aprofundar o uso desse
software em sala é uma forma de gerar maior interação entre educando e educador
através do processo de criação e realização dos exercícios para uma construção de
diferentes métodos de ensino. Diante de todos os fatos estende-se a discussão para a
procura de métodos diferentes de ensino, seguindo a linha de softwares de autoria, ou,
aprimorando o uso do software em questão, levando em conta que a influência das
tecnologias dentro das salas está cada vez mais difundida entre os alunos.
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Resumo: A proposta deste trabalho é apresentar uma análise da utilização de visão computacional para o
controle de um sistema semafórico. Para a descrição deste projeto fez-se uma apresentação do estado da
arte e das ferramentas necessárias à implementação do sistema. Neste trabalho é apresentado a utilização
de dois métodos de visão computacional para a análise do fluxo de automóveis em vias, ou seja: a
contagem do número de veículos e a análise do percentual de diferença entre a via vazia e a via com
automóveis.
Palavras-Chave: Raspberry, Semáforo, VIsão Computacional, OpenCV, Python.

1 INTRODUÇÃO
Atualmente, as maiores preocupações em questão de desenvolvimento são a
mobilidade urbana, que permite ir e vir livremente através de vias e estradas, e o aumento
da criminalidade. Estas duas questões, de modo geral, estão conectadas, pois a não
mobilidade de certa forma influencia o aumento do índice de criminalidade.
Para resolver essas duas questões, foi sugerido a implantação de um
dispositivo capaz de identificar de forma eficaz os dados referentes ao fluxo de veículos
em cruzamentos para dinamizar o tempo de abertura de cada semáforo deste cruzamento.
A alteração dinâmica destes tempos visa evitar engarrafamentos e diminuir a
criminalidade.
Neste trabalho, é proposta a coleta dos dados referentes ao fluxo de veículos
em um cruzamento através da detecção de veículos em imagem, utilizando visão
computacional. As imagens para a detecção são obtidas por câmeras próximas aos
semáforos e analisadas por um computador dedicado, com objetivo de detectar padrões
que identifiquem veículos no fluxo da via a fim de controlar os tempos de um semáforo.
Na elaboração deste projeto, além do estado da arte referente as tecnologias
para a análise e emprego de visão computacional, é descrito o método utilizado para
análise dos dados de fluxos de uma via.
Visão computacional é um ramo da inteligência artificial com base na análise de
imagens. As primeiras pesquisas relacionadas ao ramo tiveram início na mesma época de
surgimento dos primeiros computadores e evoluíram de acordo com a disponibilidade dos
recursos computacionais (BACKES; SÁ JUNIOR, 2016). Ainda de acordo com Backes e
Sá Junior (2016) pode-se definir visão computacional como a área de estudo que tenta
repassar para máquinas a capacidade da visão, que consiste em captar imagens,
melhorá-las, separar regiões ou objetos de interesse em uma cena, extrair informações e
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relacionar imagens com outras vistas, ou seja, detectar ou reconhecer objetos em uma
imagem.
O reconhecimento de padrões é uma das fases da visão computacional e tem
como finalidade classificar ou agrupar imagens com base nos seus conjuntos de
características, ou seja, é responsável por identificar objetos em imagens a partir de
dados preestabelecidos, como cor, formato, tamanho, etc.
2 METODOLOGIA
2.1 Protótipo
A ideia inicial do projeto aplica o controle de um semáforo a partir da visão
computacional, porém, por ser o início de um projeto e a aplicação em um sistema real
em um cruzamento ser inviável, foi necessária a criação de um protótipo para demonstrar
seu funcionamento em laboratório.
Para o controle semafórico, foi necessária a implementação de um sistema
controlado, formado por entrada de dados, ou seja, as imagens do cruzamento e os
tempos padrões; o processamento, responsável por identificar carros e controlar o tempo;
e a saída de dados, o tempo das luzes do semáforo. Este sistema é representado pelo
diagrama em bloco conforme a figura 1.
Figura 01 – Diagrama em Bloco

Fonte: Autores

Um microcontrolador do tipo Raspberry pi 3 Model B (RPI) aplicado como
controle do sistema devido a sua grande capacidade de processamento e sua
portabilidade, realizando processos de visão computacional. Para obtenção das imagens
foi escolhida a Câmera Raspberry Pi v2 8MP, pois se trata de um equipamento dedicado
ao microcontrolador RPI, sendo de fácil aplicação. Para simular o semáforo, foi utilizado
um circuito com LED (Light Emitting Diode) com as três cores referentes ao semáforo real,
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possibilitando verificar o funcionamento do sistema. Como estrutura de fixação, foi
utilizada uma maleta, que também tem a função de facilitar o transporte do sistema para
demonstrações (Figura 02).
Figura 02 – Protótipo

Fonte: Autores

2.2 Software
Para a programação, utilizou-se o python (PYTHON, 2018) e a biblioteca Open
Source Computer Vision Library (OpenCV). Esta é baseada em C/C++ com API
(Application Programming Intercace) para java, python, entre outras linguagens (OPENCV
TEAM, 2018). Os primeiros códigos foram criados usando o Pycharm (JETBRAINS, 2018),
um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) focado em Python, instalado no sistema
operacional Windows. Posteriormente o sistema foi migrado para o Linux e a migração da
IDE Pycharm para a IDE Thonny (THONNY, 2018).
Para realização do projeto foram utilizados algumas funções disponibilizadas
pela biblioteca OpenCV que permitem identificar cores, contornos e objetos simples em
fotos. Basicamente, nesta operação, isolou-se uma área da imagem e realizou-se a
análises dos objetos presentes. Para a aplicação do OpenCV no sistema semafórico
proposto, foram realizados tratamentos e redimensionamento em vídeos seguido da
detecção de objetos. Inicialmente, para a detecção, foi utilizado o método de Haar
Cascades, que tem a função de comparar uma imagem com uma série de padrões já
determinados contidos em arquivos. Os arquivos padrões do Haar Cascades podem ser
criados com a biblioteca OpenCV, porém existe uma gama de arquivos já disponibilizados
livremente pela comunidade. No caso deste projeto, utiliza-se um arquivo para a detecção
de automóveis disponibilizado por Granatyr (2018).
Após alguns testes, foi concluído que este método possuía muita variação nos
objetos detectados, então foi realizado uma adaptação para indicar a diferença percentual
entre duas imagens, sendo uma imagem base que não possui os objetos a serem
detectados, como imagem de fundo, e uma nova imagem com os objetos a serem
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detectados, no caso a via com os carros. Desta forma, otimiza-se o software identificando
carros através da ocupação percentual de uma via, de tal forma que o tempo semafórico
possa ser alterado.
Os testes foram realizados através de vídeos de trânsito em vias públicas e
imagens com carros. Os vídeos eram reproduzidos em uma tela de computador,
simulando uma via com movimento de automóveis enquanto a câmera do protótipo
deveria verificar o funcionamento desta via identificando os carros e porcentagem de
ocupação da via. Para o primeiro método de detecção, o método de Haar Cascades,
quando detectado, era colocada uma moldura no veículo, podendo ser observado na
Figura 03.
Figura 03 – Teste 1

Fonte: Autores

Para o segundo método de detecção, quando a imagem era comparada à
imagem base, o software calculava a diferença entre as imagens, esta indicada no
terminal da IDE e a cor dos objetos identificados era alterada como se pode observar na
Figura 4, na qual temos respectivamente a imagem analisada e a imagem com as partes
detectadas em destaque.
Figura 04 – Teste 2

Fonte: Autores

Para realização comparação entre os dois métodos utilizou-se um trecho de
dois minutos de um mesmo vídeo em intervalos de 10 segundos entre cada comparação,
gerando 10 imagens para análise.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A aplicação do método de Haar Cascades é mais simples em termos de
programação pois faz-se necessário apenas informar a imagem a ser analisada e o
arquivo de extensão “.xml” contendo as informações para comparação que a biblioteca
OpenCV realiza o processo. Esses arquivos que contém as informações de comparação
são facilmente encontrados em sites especializados, porém o processo de criação desses
arquivos é complexo e demorado. Também é possível observar que os resultados obtidos
através do arquivo cedido por Granatyr (2018) eram muito oscilatórios e instáveis nos
testes realizados, ou seja, não identificava todos os carros.
Em relação ao método anterior, a aplicação do método de comparação de
imagens é mais complicado em termos de programação, pois é necessário o tratamento
das imagens utilizadas, a subtração dessas imagens e por fim, a análise da imagem
gerada. A partir dos testes desse método nota-se que os resultados obtidos eram, de
maneira geral, mais confiáveis que o método de Haar Cascades, pois os resultados eram
mais estáveis com a identificação de um número maior de carros na via.
Na Figura 05 observa-se uma imagem do vídeo utilizado para o teste de
comparação entre os métodos utilizados.
Figura 05 – Comparação dos métodos de detecção

Imagem original

Detecção por
subtração de imagens

Detecção por
haar cascades

Fonte: Autores

Nestas imagens pode-se observar o comportamento (erros e detecções) de
cada método diante de uma mesma condição de trânsito, a análise foi feita apenas na
região indicada nos retângulos de linha fina de cada figura. A partir desta avaliação foi
criada uma tabela demonstrando o número real de veículos e a quantidade detectada Em
cada vídeo. A Tabela 02 apresenta estes dados.
Quando se analisa toda a imagem, podem aparecer alguns erros periféricos,
por isso focar a imagem. Na Figura 04 observa-se este comportamento, o software
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comete um erro de interpretação, pois também identifica mudanças periféricas na imagem
como alguns pedestres na via. Este erro pode ser contornado através da análise focada
da imagem na via de rodagem.

Tabela 02 – Comparação entre métodos de detecção

COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS DE COMPARAÇÃO
Carros detectados pelo

Carros detectados pelo

Quantidade total de

método de Haar

método de subtração de

carros contidos no

cascades

imagens

espaço de detecção

1

1

3

3

2

1

2

2

3

2

3

3

4

1

1

1

5

1

4

5

6

2

6

7

7

1

2

2

8

1

3

3

9

2

2

3

10

0

2

2

Número da imagem

Fonte: Autores

A partir desta tabela, pode-se confirmar então que o método de substituição de
imagens possui um maior aproveitamento, pois consegue se aproximar do número real de
veículos na pista. Apesar do método de substituição identificar melhor as variações de
uma imagem, este método tem o inconveniente de também identificar erros pelas
mudanças em uma imagem, como pedestres e animais na região detectada. Na Figura 4
pode-se observar que ao aplicar o método, também existe uma pequena região em
destaque no canto direito da imagem. Este destaque na imagem corresponde a pedestres
que estão utilizando a via. Este inconveniente não impede a identificação de veículos
automotores na via, pois o espaço ocupado por veículo será bem maior que o número de
pedestres, o que ainda permitirá realizar esta análise de detecção de imagens, mesmo
com pedestres e animais em torno da pista.
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Como visto nos testes e analisando os métodos de detecção de acordo com a
tabela 02, foi concluído que o método de subtração de imagens, para nossa aplicação, é
mais eficaz que o método de haar cascades por possuir menos erros de detecção.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após os testes, os resultados obtidos fora muito positivos, pois observa-se as
vantagens na aplicação da visão computacional neste tipo de sistema. Pode-se destacar
como vantagem a implementação de um controle relacionado à detecção dos veículos,
resultando em um processo mais dinâmico para o sistema semafóricos quando
comparados aos sistemas tradicionais.
Com a finalização do projeto obteve-se o protótipo de um sistema de controle
semafórico o qual comanda os tempos das luzes de um semáforo a partir dos veículos
detectados pelo software.
Para solucionar os problemas relatados no complemento do trabalho deve-se
utilizar de forma conjunta os dois métodos utilizados para aumentar a precisão da
detecção, resultando em um projeto com melhor eficiência.
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Resumo: Considera-se na atualidade que o gestor tem papel fundamental na relação entre os vários
segmentos que compõem a gestão escolar: professores, estudantes, pais/responsáveis. Sabe-se que no
cotidiano escolar não é fácil para o gestor gerir estas relações interpessoais a partir do diálogo, da
mediação, da interação entre/na comunidade escolar. Assim, o presente trabalho objetiva identificar o perfil
do gestor das escolas pertencentes à rede pública municipal de ensino de Blumenau/SC. Trata-se de uma
metodologia de cunho qualitativo em que a coleta de dados foi realizada a partir da aplicação de um
questionário semiestruturado aos gestores que atuam nas escolas da rede pública municipal. As análises e
discussões baseadas na Análise de Conteúdo (BARDIN, 2010) pautaram-se nas seguintes categorias: i)
relação entre gestor e os pais/responsáveis; ii) relação entre gestor e professores; iii) relação entre gestor e
estudantes; iv) relação entre gestor e Secretaria Municipal de Educação. Os resultados evidenciaram que a
categoria “relação gestor e família” destaca-se em detrimento as demais categorias, pois ainda há tensões
em decorrência da pouca participação dos pais/responsáveis na vida escolar de seus filhos. Isso ocorre
devido a estes trabalharem em período integral, o que acaba, muitas vezes, não havendo esse
acompanhamento diário. Este trabalho permite compreender que os gestores estão abertos ao diálogo,
permitindo a participação da comunidade escolar nas decisões da escola frente aos desafios encontrados
no dia a dia do gestor escolar dentre eles, a boa relação interpessoal entre os atores sociais daquele
contexto (professores, pais, estudantes). Por fim, ressalta-se a necessidade dessa nova postura do gestor
(ser líder, coordenador, mediador, administrador) que atua na rede pública municipal hoje, assim como, do
fortalecimento da gestão democrática, com a participação de todos os segmentos da comunidade escolar
com vistas à promover mudanças pedagógicas significativas no ambiente educacional.
Palavras-chave: Educação Básica, Gestão Escolar, Gestor.

1 INTRODUÇÃO
O atual cenário educacional, pontualmente, no que se refere à gestão, emerge de
reflexões/discussões e ações envolvendo a gestão escolar e, consequentemente, com ela
a eleição para escolha desses gestores, assim como os conselhos escolares na esfera
pública. Indo, portanto, ao encontro do que preconizam a Constituição Federal de 1988, a
qual reforça a luta por uma educação de qualidade no Brasil, bem como a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação - LDB nº 9.394/96 que define normas para a Educação
Básica das escolas públicas, inclusive sobre a importância da gestão democrática
(BRASIL, 1996).
Ao gestor escolar tem se delegado (pluri/multi) funções/atribuições quanto ao cargo
que ocupa, o que reflete constituir-se como um articulador de ações a partir das
dimensões pedagógica, financeira, administrativa e física. Mas questiona-se, afinal qual é
o perfil do gestor de escola pública diante dos desafios atuais? De acordo com Santos
(2008, p. 14 apud SOUZA; RIBEIRO, 2017, p. 109):
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Um dilema, até o momento, parece-nos insolúvel: as atribuições previstas nas
normas estatutárias e regimentais, embora exijam do gestor escolar maior ênfase
no trabalho pedagógico (atividade-fim), acabam dando margem, na prática à
predominância do administrativo-burocrático (atividade-meio) por força das tarefas
rotineiras; registros de vida escolar do aluno; prontuário dos professores e
funcionários, relatórios de medidas e ações propostas pelas secretarias da
educação e todo tipo de levantamentos estatísticos.

Ou seja, além de gerenciar as ações da escola num viés democrático, portanto, a
partir de decisões coletivas, dando voz e vez aos atores sociais que constituem aquele
espaço, ao gestor cabe também o papel de gerir a relação humana primando pela
qualidade do ensino público. Portanto, o gestor passa a assumir/a ocupar diversas
posições a partir do seu cargo, tais como coordenador, mediador de conflitos e dos
desafios pedagógicos e administrativos que precisam ser enfrentados no seu dia a dia, no
chão da escola (PARO, 2000; DOURADO, 2009).
Ainda, conforme ressalta Paro (2000) o gestor tem papel essencial na elaboração
do Projeto Político Pedagógico para direcionar o percurso a ser seguido com a
participação de todos os sujeitos inseridos naquela comunidade escolar e fora dela,
vislumbrando os aspectos sociais, econômicos e culturais dos sujeitos inscritos naquela
realidade favorecendo a criação de “ambientes escolares inclusivos fundamentados em
uma concepção de identidade e diferenças, em que as relações entre ambas não se
ordenam

em

torno

de

oposições

binárias

(normal/especial,

branco/negro,

masculino/feminino, pobre/rico)” (ROPOLI, 2010, p. 30).
A partir desse processo de democratização no ensino (BRASIL, 1988; 1996), a
comunidade escolar passou a escolher o gestor a partir de normas próprias para a
escolha dos representantes das unidades escolares. Por meio da regulamentação da Lei
7.796/2012, através do Decreto nº 9824/2012, o município de Blumenau/SC abriu
processo para eleição de gestores educacionais.
Aos gestores interessados ao cargo, exige-se determinados pré-requisitos, como
possuir 5 anos de exercícios na Rede Municipal, ter formação em curso de Gestão
Escolar, ter experiência mínima de docência na Educação Básica de 2 anos. Além disso,
o candidato ainda realiza uma avalição escrita para que possa estar apto às eleições
diretas nas unidades escolares (BLUMENAU, 2012). O último processo de eleição dos
gestores do município desta pesquisa foi realizado em agosto de 2015 sob o edital da
Secretaria Municipal de Educação - SEMED Nº. 15/2015.
Desta forma, a presente pesquisa tem como objetivo identificar o perfil do gestor
das escolas pertencentes à rede municipal de ensino de Blumenau/SC. Optou-se por uma
compreensão histórico-cultural que abarca o sujeito como social, histórico e perpassado
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por ideologias (BAKHTIN, 2003). Isso implica compreender que esse sujeito assume
posições diferentes em diferentes contextos no tempo e no espaço. Portanto, está-se
sempre fazendo e refazendo, pensando e repensando, assim, como a posição que o
gestor assume diante de uma escola.
2 METODOLOGIA
A metodologia da pesquisa é a de abordagem qualitativa. Tem-se como
instrumento de coleta de dados: um questionário semiestruturado enviado e respondido
por e-mail a partir da ferramenta Google Docs entre fevereiro/2018 e março/2018. Dos 47
gestores, apenas 7 responderam ao questionário. A análise e discussão dos dados está
fundamentada na Análise de Conteúdo (BARDIN, 2010). Ressaltamos que das 47 escolas
públicas da rede pública municipal de ensino de Blumenau/SC: 38 são escolas básicas
(atendem de pré-escolar a nono ano) e 9 unidades de escola do campo (atendem de préescolar ao quinto ano.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados apontam que dos 7 sujeitos que responderam ao questionário, 6 são
do sexo feminino e 1 do sexo masculino. Além disso, 4 gestores são naturais de
Blumenau/SC, seguidos de 2 de Atalanta/SC e 1 de Ilhota/SC. Quanto à formação
acadêmica, os 7 gestores possuem especialização, sendo graduados em diversas áreas
do conhecimento: 3 são formados em Pedagogia; 2 em Letras; 1 em Matemática e; 1 em
Ciências Sociais. Quanto ao tempo de atuação na Educação, 6 já estão há mais de 25
anos atuando como gestores e 1 gestor está há 20 anos no cargo.
Nesse tempo de serviço dedicados à educação, chama atenção a rotatividade
desses gestores quanto a quantidade de escolas que já atuaram como gestores: 5
gestores já trabalharam em duas ou três escolas; 1 já passou por 6 escolas atuando como
gestor e; 1 está atuando pela primeira vez na gestão de uma escola. Pode-se
compreender que há uma abertura da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) por
haver, em momentos anteriores, à eleição democrática, indicação desses gestores por
representantes do governo municipal. Atualmente, os candidatos a gestores das escolas
da rede municipal precisam apresentar um plano de gestão e ter boa relação com a
comunidade em que se candidata. Entretanto, em casos pontuais, quando o gestor não
consegue quórum para eleger-se, é feita ainda, a indicação ao cargo.
Quanto à relação interpessoal, os gestores, apontaram como uma das mais
complexas, a relação entre gestor e os familiares dos estudantes resultando em 3 dos
ISSN: 2526-4044 p. 31 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

pesquisados; seguidos de 2 entre gestores e professores; 1 entre gestores e estudantes;
1 entre gestores e a Secretaria Municipal de Educação. Considerando a resposta sobre a
relação interpessoal, a partir do que enunciam os gestores, foram divididos em quatro
categorias análise, quais sejam:
4.1 – Relação entre gestor e os familiares dos estudantes:
[Gestor 2] “Os pais estão sobrecarregados e disponibilizam pouco tempo para acompanhar a vida escolar
de seus filhos. Temos uma participação excelente em eventos, mas no dia a dia o acompanhamento é
pouco significativo, tanto no que diz respeito ao acompanhamento de agenda, tarefas, quanto na educação
familiar: valores, hábitos de higiene, saúde bucal”.
[Gestor 3] “Trazer a família para escola, casos isolados”.
[Gestor 5] “A dificuldade maior é incutir nas famílias a importância da escola e da presença da família no
acompanhamento da educação dos filhos”.

4.2 – Relação entre gestor e professores:
[Gestor 4] “Aceitação das suas obrigações, comprometimento, dedicação, didática e metodologia,
responsabilidade, ...”.
[Gestor 6] “Em relação em aceitar as críticas ou reclamações dos pais não aceitam, levando em muitos
casos para o lado pessoal”.

4.3 – Relação entre gestor e estudantes:
[Gestor 7] “Não há relação mais complexa. Todas as relações necessitam de conhecimento. O gestor
precisa saber que a abordagem com estudantes, professores e/ou pais são diferentes. Não se pode
conversar da mesma maneira”.

4.4 – Relação entre gestor e a Secretaria de Educação:
[Gestor 1] “Distanciamento das relações. Questões de hierarquia Mudança de equipe nas trocas de governo
ou por motivos políticos... Não continuidades dos projetos”.

A partir do que exprimem os gestores quanto a relação com os familiares dos
estudantes que frequentam a unidade escolar em que atuam, estes apontam que a família
participa de eventos que a escola realiza, assim como acompanham a vida escolar do/a
filho/a por meio de avisos, recados escritos na agenda ou ainda na verificação das tarefas
que esses estudantes precisam e devem realizar em casa com o auxílio do pai, da mãe
ou responsável.
Isso implica dizer, que o diálogo entre o gestor e a família ocorre mais a partir da
escrita em virtude da “falta de tempo” que teriam esses pais/responsáveis, haja vista a
sua sobrecarga dos afazeres domésticos e do trabalho em período integral para poderem
sustentar sua a família. Por outro lado, os eventos realizados na escola (festa para a
família, gincanas), os gestores enfatizam que há presença e interesse da família em
participar desses momentos com seu filho. Para o Gestor 3, observa-se que o diálogo
com a família merece mais atenção quando se for tratar de casos isolados.

ISSN: 2526-4044 p. 32 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Pode-se inferir a partir da fala do Gestor 5 que os modus operandi são outros, as
formas de pensar e agir podem ser as mesmas práticas utilizadas pela escola de décadas
passadas. Entretanto, os sujeitos são outros, o que nos permite pensar que a relação
entre gestor e família também deve e precisa se configurar como outra: mais dialógica,
aberta, permitindo a compreensão da realidade social, econômica e cultural que a família
desse estudante está inscrito e como enxergam a educação para o filho: como uma
oportunidade de crescimento, de aperfeiçoamento, como aprendizagem ou apenas como
um local que o filho seja deixado enquanto esses pais trabalham em casa ou fora de
casa. São questões que precisam ser pensadas e pesadas quando se trata de estreitar os
laços entre gestor, escola e família (DOURADO, 2009; LÜCK, 2008).
Mais adiante, também adensando a essa preocupação no bom relacionamento e
funcionamento da escola, o gestor precisa atentar-se para a relação entre ele e seu corpo
docente, uma vez, que cada um traz consigo crenças, valores, formas de pensar e agir no
mundo que podem divergir daquilo que o gestor busca no seu local de trabalho, ou seja,
boa convivência entre os professores, diálogo, troca de conhecimento, participação nas
decisões. Dessa forma, reverberam nos discursos dos Gestores 4 e 6 a não aceitação
das suas obrigações, comprometimento, bem como as críticas ou reclamações dos pais.
Depreende-se a partir disso, que alguns profissionais não estejam preparados para
ainda para um diálogo mais aberto sobre seu trabalho com o gestor e até mesmo com as
famílias desses/as estudantes. Essa resistência sinaliza para questões que ainda são
entraves na relação de gestor e professor. Se de um lado o gestor precisa conversar,
negociar, mediar situações envolvendo diretamente sua prática pedagógica, por outro
lado, os professores ainda têm sentido insegurança para tratar desse tema quando esse
questionamento parte dos pais/responsáveis desses/as estudantes. Isso porque supõe-se
em muitos casos, que aquele que questiona ou “exige” algo do professor é desprovido de
uma formação acadêmica, portanto, não teria legitimidade em seu discurso no que se
refere a buscar saber sobre sua prática pedagógica. Assim, o gestor precisa manter um
diálogo transparente e ético com esse profissional (LIBÂNEO, 2004; SANTOS; RIBEIRO,
2017).
Quando o gestor precisa dialogar com o/a estudante, a que se pensar que a
posição que vai ocupar, a forma como vai agir e falar é diferente daquela que é realizada
com o pai/responsável e com o professor. O estudante precisa ser abordado de forma
diversa da de um adulto, uma vez que ainda está em processo de formação. Não se pode
conversar da mesma maneira, conforme aponta o Gestor 7. É preciso aproximar-se da
realidade desse/a estudante para poder compreender seus anseios, suas queixas ou
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ainda, mostrar-lhes um caminho de oportunidades que a escola, a educação pode lhe
trazer no presente e no futuro (DOURADO, 2009). Quando pensa-se nas interações e
diálogos entre gestor e corpos docente e discente e família, esse profissional precisa ter a
compreensão de que
A gestão pedagógica é, de todas as dimensões de gestão escolar, a mais
importante, pois está mais diretamente envolvida com o foco da escola que é o de
promover aprendizagem e formação dos alunos, [...]. Constitui-se como a
dimensão para a qual todas as demais convergem, uma vez que esta se refere ao
foco principal do ensino que é a atuação sistemática e intencional de promover a
formação e a aprendizagem dos alunos, como condição para que desenvolvam as
competências sociais e pessoais necessárias para a inserção proveitosa na
sociedade e no mundo do trabalho, numa relação de benefício recíproco. Também
para que se realizem como seres humanos e tenham qualidade de vida (LÜCK,
2009, p. 95).

Por fim, no que se refere a relação entre o gestor e a Secretaria de Educação
Municipal, ainda há um distanciamento das relações, seja na mudança de equipe nas
trocas de governo, conforme ressalta o Gestor 1. Isso porque a cada 4 anos mudam os
representantes do governo e, respectivamente, as suas ações podem divergir do governo
anterior. Além disso, cabe pensar também, que a formação continuada para gestores a
partir dessa configuração do cenário educacional como mais aberto ao diálogo, à
participação da comunidade escolar, requer um aperfeiçoamento desses profissionais
para uma prática mais democrática no chão da escola (SOUZA; RIBEIRO, 2017).
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo objetivou identificar o perfil do gestor das escolas pertencentes à rede
pública municipal de ensino de Blumenau/SC. A partir de um questionário aplicado aos
gestores da rede, dos quais apenas 7 responderam, foi possível compreender que esses
gestores estão abertos para o diálogo, permitindo a participação da comunidade escolar
nas decisões da escola. Ou seja, isso remete a uma gestão escolar democrática (LÜCK,
2008; 2009; SANTOS; RIBEIRO, 2017). Quando o gestor dá voz e vez aos atores sociais
que constituem a sua comunidade escolar, é possível lançar olhar para mudanças e para
uma relação interpessoal de interação, mediação e não de resistências (DOURADO,
2009; LIBÂNEO, 2004).
Conforme, observado nas respostas, o ponto mais crítico para esse trabalho ainda
está na relação gestor e família dos estudantes que frequentam as unidades escolares
pertencentes à rede municipal de ensino de Blumenau. Contudo, cabe pontuar, que o
maior entrave consiste na participação desses pais/responsáveis de forma parcial na vida
de seus/suas filhos/as, uma vez que essas famílias trabalham em período integral, e por
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isso, acabam muitas vezes, não conseguindo acompanhar de maneira mais efetiva e
diária a vida escolar de seus filhos.
Por fim, exige-se acima de tudo uma nova postura do gestor (ser líder,
coordenador, mediador) que atua na rede municipal hoje, aquele reforce a ideia da gestão
democrática, da importância da participação de todos os segmentos da comunidade
escolar. Além disso, a posição que o gestor assume sobre a educação e ao ensino vão
reverberar na prática pedagógica (processos de ensinar, aprender e avaliar, projetos
interdisciplinares), esta cunhada pelos três vértices: estudantes, responsáveis e
professores.
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Resumo: O presente artigo busca entender a dinâmica no ensino de Física para alunos surdos usuários de
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). No ambiente escolar, a realidade difere das metodologias baseadas na
simples utilização de livros didáticos, tal como a falta de contextualização dos conceitos frente às experiências
cotidianas dos alunos. Empiricamente as práticas diárias são descritas com linguagem informal, partindo de
vivências anteriores. Esse saber apresenta diferença em relação aos conceitos científicos utilizados em sala
de aula, que descreve os fenômenos da experiência cotidiana, porém com uma linguagem técnica formal. A
partir deste pré-suposto averiguou-se, por meio de questionários pré e pós-teste se o fator linguístico interfere
na aquisição/construção do conhecimento científico, tais como formulação de conceitos como calor e
temperatura. A partir dos resultados pôde-se concluir que o obstáculo no entendimento da disciplina de física,
não se deve apenas ao fato da dificuldade em realizar cálculos matemáticos, mas também pelo
desconhecimento de conceitos técnicos. Além disso, pôde-se ainda concluir a tradução da aula para a língua
de sinais para os alunos surdos não prejudicou a aquisição de conhecimentos para a referida disciplina.
Palavras-Chave: Física; Conceitos; Libras.

1 INTRODUÇÃO
Os surdos no Brasil compõe um grupo que luta pelo reconhecimento de sua
diferença linguístico-cultural perante a sociedade. Os dados do censo de 2010 do IBGE
mostram que 9.724.050 de pessoas possuem problemas auditivos e esta quantidade
representa 5,1% da população total. Ressaltando que não foram contabilizados em
separado sujeitos surdos e ensurdecidos (IBGE, 2016). Dentro da comunidade surda há
uma distinção entre elas, conforme argumenta Strobel (2013, p.29)” os sujeitos surdos não
se diferenciam um de outro de acordo com o grau de surdez, mas o importante para eles é
o pertencimento ao grupo usando a língua de sinais e cultura surda, que ajudam a definir
as suas identidades surdas”.
A LIBRAS é a primeira língua dos surdos, ou seja, sua língua materna. Por meio
dela que os conceitos são aprendidos e o surdo evolui cognitivamente, nomeando,
interagindo e acessando o patrimônio cultural. Reconhecer e favorecer a condição bilíngue
do surdo torna-se o início de um longo processo de aprendizagem, corroborado por
descobertas científicas, desafios metodológicos e linguísticos, moldando um novo cenário
de reflexões por parte dos professores e dos espaços pedagógicos em geral.
Neste conjunto de reflexões o ensino de conceitos científicos na língua materna
dos alunos é um tema relevante visto que o número de surdos formados em nível superior
segundo o Ministério da Educação ainda é bem deficiente se comparado com o número de
ouvintes (MEC, 2000). Dos 66 mil alunos deficientes auditivos matriculados no Ensino
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Fundamental e Médio, menos de mil têm acesso ao ensino superior. Surgindo assim
questionamentos como: aspectos linguísticos podem influir na aprendizagem de conceitos
de Física? E ainda mais especificamente: tais aspectos em alunos do Ensino Médio podem
influir na aprendizagem de conceitos físicos? Alunos surdos do Ensino Médio
compreendem conceitos Físicos de calorimetria? A fluência em LIBRAS influi na aquisição
de conceitos físicos? Alunos surdos e ouvintes apresentam o mesmo desempenho dentro
de uma mesma atividade pedagógica?
Tais dados requerem novas pesquisas no cenário escolar, com intuito de
entendermos a dinâmica atual do ensino de física pra alunos surdos em turmas mistas do
ensino regular e a influência linguística no processo, pois se sabe que a língua é dinâmica,
mediadora de nossas vivências/experiências sociais e leva-nos a evolução/maturação
cognitiva, conforme nos explica Vygotsky (1987 p.182):
O desenvolvimento do pensamento é determinado pela linguagem, pelos
instrumentos linguísticos, mas também pela experiência social e cultural da criança
– o seu crescimento intelectual depende do domínio que tem sobre os meios sociais
do pensamento. Com o desenvolvimento da fala interior e do pensamento verbal é
a natureza do próprio desenvolvimento que se transforma.

A efetivação de conceitos da área da física, com seus termos técnicos científicos,
são bastante complexos e em alguns casos os alunos apenas reproduzem
modelos/cálculos matemáticos e acabam por ficarem aquém do esperado no ensino
regular. Grande parte da eficiência na aquisição do conhecimento depende diretamente do
patrimônio linguístico pertencente ao sujeito.
A partir disso, analisaram-se as vivências em sala de aula em duas escolas
diferentes e o ensino de conceitos da física para dois alunos surdos, submetidos ao mesmo
questionário e processo de aprendizagem. Pretendeu-se então averiguar quais são as
maiores dificuldades na aquisição de conhecimento de física e se a tradução de LIBRAS
para alunos surdos prejudicou de alguma forma o entendimento da disciplina.
2 METODOLOGIA
A pesquisa teve início em 28 de junho de 2016, com duração de dois meses,
com alunos do segundo ano do ensino médio de duas turmas em instituições de ensino
distintas, ambas localizadas no município de Araranguá – Santa Catarina. Tendo por foco
o ensino de física para alunos surdos usuários de LIBRAS como primeira língua e demais
alunos ouvintes, bem como o uso de unidades lexicais próprias do vocabulário científico do
conteúdo de dilatação Linear. Para recolher os dados utilizou-se questionários pré-
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estruturados, em Língua Portuguesa, para os alunos surdos houve tradução feita por um
intérprete auxiliando o entendimento das questões propostas.
A metodologia ocorreu da seguinte maneira: primeiramente perguntou-se aos
alunos (questionário) qual sua maior dificuldade nas aulas de Física, se eram os cálculos
matemáticos ou os conceitos técnicos da disciplina. Os questionários foram fornecidos para
40 alunos da Escola A (1 surdo e 39 ouvintes) e 23 alunos da escola B (1 surdo e 22
ouvintes). Do total, apenas 24 alunos responderam.
Também foi solicitado que os alunos explicassem alguns conceitos de física
como: calor, temperatura, capacidade térmica e calorímetro. O objetivo foi investigar o
entendimento prévio de tais palavras e significados para na fase pós-teste constatar se o
ensino foi propício para aprendizagem efetiva.
Vale ressaltar que os alunos não sabiam o objetivo dos questionários, (averiguar
a aprendizagem de conceitos), como também desconheciam que os conceitos
‘reapareceriam’ no pós-teste.
Como o conhecimento depende diretamente do patrimônio linguístico do sujeito,
buscou-se avaliar o grau de fluência em LIBRAS dos alunos surdos. Usou-se o teste de
fluência desenvolvido por Ronice M. de Quadros (2011). Seguindo as etapas contidas no
DVD de auxílio ao Livro: Língua de Sinais Instrumentos de Avaliação.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir dos resultados obtidos nos testes de fluência em LIBRAS para os alunos
surdos, observou-se que os mesmos possuíam mesmo nível, pois ambos conseguiram o
conceito excelente, ou seja, acertaram mais de 90% das atividades, afastando o fator
linguístico como possível variação nos resultados obtidos.
Ao término das pesquisas e de posse dos dados obtidos, pode-se avaliar a
dificuldade de entendimento na disciplina de física. Do total de 24 alunos, de ambas as
escolas, 2 surdos e 22 ouvintes, obteve-se um percentual bruto de 58% que dizem possuir
maior dificuldade na utilização da matemática dentro da disciplina de Física, enquanto que
42% disseram possuir dificuldades nos conceitos propriamente ditos.
Analisando os resultados (Fig 1), percebe-se que quase metade dos alunos
indicou que sua maior dificuldade estava em entender os conceitos das unidades lexicais
próprias do vocabulário físico científico, número bastante expressivo em uma disciplina
onde os cálculos costumam levar o crédito pelo desinteresse dos alunos. Logo os cálculos
não devem ser culpados exclusivos por toda dificuldade encontrada na Física. A falta de
entendimento dos itens lexicais não ocorreu apenas com usuários de Libras, mas
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estendendo-se a todos os integrantes da pesquisa, independente da modalidade usada,
sugerindo ser incorreto afirmar que a Libras seja insuficiente ao ensino de Física.
Tabela 1- Número de alunos surdos e ouvintes com dificuldades de entendimentos de
cálculos matemáticos e de conceitos técnicos científicos na disciplina de Física.
Dificuldade encontradas na disciplina de Física
14
12
10
8

Cál cul os Matemáti cos
Concei tos

6
4
2
0
Ouvintes

Surdos
Alunos

Os conceitos de calor e temperatura foram selecionados para fazer parte do
questionário devido à facilidade de serem confundidos e, uma vez que o aluno consegue
diferenciá-los, comprova que houve de fato um aprendizado real da parte conceitual.
Tabela 2- Dados dos conhecimentos dos conceitos de calor e temperatura antes das
aulas. Sendo: ouv = ouvinte e surd = surdo.
Conhecimento prévio dos conceitos de te mperatura e calor por a lunos ouvintes e surdos
14
12
10

Temperatura (ouv)
Cal or (ouv)
Temperatura (s urd)
Cal or (surd)

8
6
4
2
0
Correto

Parcialmente Correto

Incorreto

Observando a análise dos resultados obtidos (Fig. 2), percebe-se que os alunos
(total de 24), entre surdos e ouvintes, em ambas escolas, somente 10 alunos sabiam o
significado do conceito prévio de calor e apenas 6 entendiam o conceito prévio de
temperatura.
Para um melhor entendimento de como foram feitas as correções dos conceitos
nos questionários pré e pós aprendizagem usou-se três parâmetros: correto, parcialmente
correto e incorreto.
Exemplos de correto, parcialmente correto e incorreto para o conceito de temperatura:
1.Exemplo de correto: Temperatura é uma medida de agitação média das partículas.
2.Exemplo de parcialmente correto: Temperatura é a agitação das partículas.
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3.Exemplo de incorreto: Temperatura é a quantidade de calor.
Para calor, foram selecionados os seguintes exemplos:
1.Exemplo de correto: calor é energia térmica em trânsito ( de um lugar para outro).
2.Exemplo de parcialmente correto: calor é propagação da agitação.
3.Exemplo de incorreto: calor é a movimentação dos átomos.
A partir dos resultados da Fig. 2, pode-se concluir que os alunos possuíam
conhecimentos prévios mais corretos do conceito de calor que o de temperatura, tanto
ouvintes quanto surdos.
Após as aulas sobre os assuntos em questão, foi reaplicado o mesmo
questionário. Já com os conhecimentos adquiridos pelo professor observou-se os seguintes
resultados ilustrados na Fig. 3.
Tabela 3- Resultado do questionário após a explicação dos conteúdos e seus
respectivos conceitos ( temperatura e calor). Sendo: ouv = ouvinte e surd = surdo.
Conhecimento dos conceitos de temperatura e calor por alunos
ouvintes e surdos após as aulas de Física
16
14
12

Temperatura (ouv)
Cal or (ouv)
Temperatura (surd)
Cal or (surd)

10
8
6
4
2
0
Correto

Parcialmente Correto

Incorreto

Tabela 4- Conhecimento dos conceitos de Temperatura e Calor de alunos surdos e
ouvintes antes e depois dos conceitos adquiridos. Sendo: Ouv: alunos ouvintes e sur:
alunos surdos.
Análise dos questionários abordando os conceitos pré e pós aula de Física.
16
14
12
10
Temperatura (ouv)
Ca l or (ouv)
temperatura (s ur)
Ca l or (sur)

8
6
4
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to
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0

C
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2
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Após as aulas de física sobre tais conceitos foi observado que os alunos
compreenderam mais o conceito de temperatura que o de calor (Fig. 3). Quando
comparados os resultados entre os questionários de antes e depois da disciplina
administrada pode-se comparar os dados como ilustrados na Fig. 4.
Para que se possam comparar os resultados entre surdos e ouvintes, talvez fosse
necessária uma amostragem maior de alunos surdos, mesmo assim quando se compara a
aprendizagem de conceitos entre surdos e ouvintes, os gráficos nos mostram que houve
relativa evolução da aprendizagem dos alunos surdos, enquanto o número de ouvintes e
seu real entendimento dos conceitos mostraram um retrocesso no segundo teste. Esse
retrocesso nas respostas não poderia jamais ser atrelado ao fator linguístico dos alunos
ouvintes, pois no pré-teste já haviam demonstrado conhecimento dos conceitos,
mostrando-nos que a dificuldade nas áreas exatas como a Física, não está atrelada
somente ao fator linguístico, ou seja, existem mais fatores a serem levados em
consideração quando o assunto é o motivo das dificuldades em aprender os conceitos
técnicos da Física de forma efetiva.
Comparando os resultados entre surdo e surdo (das duas escolas distintas), os
resultados apontam que no pré-teste (Fig. 2 e 4), o aluno surdo 1 (será dessa forma
denominado) acertou parcialmente o conceito de calor e acertou o conceito de temperatura.
Posteriormente aos conteúdos devidamente ministrados, o mesmo acertou os dois
conceitos (Fig. 3 e 4), comprovando que sua aprendizagem evoluiu. Enquanto que o surdo
2, no pré-teste (Fig. 2 e 4) desconhecia ambos os conceitos, sendo que no teste final,
conseguiu acertar parcialmente o conceito de temperatura (Fig. 3 e 4). Sendo assim,
percebe-se que o conceito de temperatura foi mais claramente entendido que o de calor.
A partir destes resultados pode-se concluir que a possível não aquisição de
entendimento na disciplina de física não se deve só pela dificuldade nos cálculos
matemáticos. Além disso, percebe-se que não se deve culpar o fator linguístico a Libras no
caso dos surdos, na eventual falta de compreensão de conceitos básicos da disciplina, pois
os mesmos obtiveram uma melhora no resultado em relação aos demais alunos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio dos dados obtidos pela avaliação de fluência em Libras, e pelos demais
questionários pré e pós-teste, averiguou-se que a falta de entendimento dos alunos surdos,
não se deu por um comprometimento linguístico. Logo, a partir dos resultados gerados é
possível realizar algumas reflexões:* Qual o motivo de os resultados finais serem
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discordantes dos colhidos na fase pré-teste? * Teriam os alunos, repassado as respostas
erradas por consequência de dificuldades cognitivas e ou desinteresse no conteúdo?
Quando metodologias que priorizam o visual são utilizadas, elas favorecem a
aprendizagem de todos os envolvidos no processo. Recursos como laboratórios e
experiências concretas em sala são ótimos auxílios as aulas, pois assim consegue-se dar
uma maior significância ao que está sendo ensinado aos alunos. No entanto, é necessário
salientar que não houve o intuito de avaliar e consequentemente comparar a temática
metodológica, uma vez que nosso foco está na aprendizagem dos alunos como um todo e
não na instituição de ensino e metodologias utilizadas, mesmo sabendo que ela está
diretamente relacionada ao resultado final do processo de ensino aprendizagem.
Independentemente de quais sejam os agentes catalisadores deste processo
ímpar na educação, a vivência em lócus mostrou um caminho que ainda precisa muito ser
pesquisado, analisado e respeitado neste momento ímpar em nossa sociedade.
REFERÊNCIAS
IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em:
< http://www.ibge.gov.br/home/> . Acesso em 24/01/2016.
MEC, Ministério da Educação e Cultura. Censo Superior de 2000. Disponível em:
http://www.inep.gov.br/imprensa/noticias/censo/superior/arquivo11 . Acessado em 19 de abr. de
2016.
QUADROS, Ronice Muller de; CRUZ, Carina Rebello. Língua de Sinais: Instrumentos de
avaliação. Porto Alegre: Artmed, 2011.
STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a cultura surda. 3 a edição. Florianópolis: Editora
da UFSC, 2013
VYGOTSKY, Lev Semenovitch. Pensamento e Linguagem. São Paulo, Martins Fontes, 1987.

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

ANÁLISE DO DESEMPENHO DE UM DISPOSITIVO DE APROVEITAMENTO DE
ILUMINAÇÃO NATURAL EM UMA PLANTA PILOTO BIOCLIMÁTICA
1,2

Thayane Lodete Bilésimo1, Giuliano Arns Rampinelli2
Programa de Pós-Graduação em Energia e Sustentabilidade/Universidade Federal de Santa Catarina
1
thayanebilesimo@gmail.com
2
Departamento de Energia e Sustentabilidade/giuliano.rampinelli@ufsc.br

Resumo: O crescimento do consumo de energia elétrica em edificações é consequência direta do processo
de urbanização e desenvolvimento científico e tecnológico. A aplicação de estratégias passivas é
fundamental para proporcionar condições ambientais adequadas e promover a eficiência energética nas
edificações. O aproveitamento da iluminação natural é uma alternativa para tornar uma edificação mais
eficiente energeticamente, reduzindo a necessidade de iluminação artificial durante o período diurno. A NBR
ISO/CIE 8995 estabelece níveis mínimos de iluminância que devem ser fornecidos para obtenção do
conforto visual. Neste sentido, o presente trabalho visa analisar a contribuição de um tubo solar na
iluminação da sala de um laboratório de pesquisa. A metodologia de medição segue as diretrizes da
NBR15215. Os dias representativos para a análise foram selecionados com base no Índice de
Transmissividade Atmosférica. Os resultados indicaram uma contribuição significativa do tubo solar na
iluminação da sala, especialmente nos horários de maior altura solar. No verão, por conta da maior
intensidade da radiação solar, o dispositivo foi capaz de proporcionar níveis de iluminância superiores ao
que é exigido pela norma no horário do meio dia. No inverno, apesar dos níveis mais baixos de iluminância
registrados e, consequentemente, maior necessidade de iluminação artificial, a iluminação natural fornecida
pelo tubo poderia contribuir significativamente para a redução do uso destes sistemas.
Palavras-Chave: Bioclimatologia, estratégias passivas, conforto visual, iluminação natural, tubo solar.

1 INTRODUÇÃO
O processo de urbanização em todo o mundo tem provocado um aumento
significativo na quantidade de edificações, especialmente nos centros urbanos. Estima-se
que até 2050, cerca de 70% da população mundial estará localizada em centros urbanos
e que o tempo de permanência destas pessoas dentro de edificações deverá aumentar,
influenciando diretamente no consumo de energia deste setor, especialmente com
sistemas de condicionamento de ar e iluminação artificial (RUPP; VÁSQUEZ;
LAMBERTS, 2015).
O uso de estratégias passivas pode auxiliar na redução do consumo energético
das edificações, além de promover melhoria no conforto ambiental dos usuários. Existe
uma série de estratégias que podem ser adotadas de acordo com cada local, interferindo
diretamente no desempenho das edificações (MANZANO-AGUGLIARO et al., 2015). As
principais estratégias incluem: orientação da edificação, espessura das paredes, escolha
de materiais e cores, dispositivos de sombreamento, aspecto construtivo do telhado,
aproveitamento da ventilação e iluminação natural, entre outros (BECCALI et al., 2017).
O aproveitamento da iluminação natural favorece a redução do consumo de
energia elétrica com iluminação artificial, além de auxiliar no aquecimento passivo durante
os meses mais frios (OH et al., 2017). Em momentos em que a iluminação natural é
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insuficiente, uma combinação de iluminação natural e artificial pode ser obtida e otimizada
por meio de sensores (DOULOS et al., 2017; SHISHEGAR; BOUBEKRI, 2017). A NBR
ISO/CIE 8995 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013) estabelece
níveis de iluminância que devem ser respeitados, a fim de promover o conforto visual e
garantir que as tarefas realizadas no interior de uma edificação sejam executadas de
forma satisfatória.
Neste sentido, o presente trabalho tem por objetivo mensurar e analisar a
contribuição de um tubo solar na iluminação da sala de um laboratório de pesquisa. Serão
analisados um dia ensolarado (céu limpo) de verão e um de inverno.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Planta Piloto Bioclimática
A edificação analisada neste trabalho é uma Planta Piloto Bioclimática,
localizada no Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde (CTS) da Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC). Nesta edificação, foram aplicados conceitos de arquitetura
bioclimática, visando a promoção da eficiência energética.
A Figura 1 (a) apresenta um esquema da edificação e da área analisada. Nesta
área, localizada dentro da área pontilhada, encontra-se um tubo solar, dispositivo que
permite o aproveitamento da iluminação natural. O tubo solar possui 0,35 m de diâmetro,
e sua posição dentro da área em estudo pode ser vista na Figura 1 (b). Sua localização
favorece o aproveitamento da iluminação natural sobre uma bancada situada próxima à
parede, ao sul da sala.

Figura 1 – (a) Esquema da edificação e localização da área analisada. (b) Dimensões da sala e posição do tubo solar.

a)

b)

Fonte: do autor
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2.2 Determinação dos pontos de medição
A NBR15215-4 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004)
regulamenta o procedimento de medição da iluminação natural para verificação
experimental das condições de iluminação de ambientes internos. A norma estabelece,
entre outros parâmetros, os pontos em que os dados devem ser coletados, o intervalo
entre as medições e os dias mais adequados para realizar a análise.
Desta forma, foram realizadas medições em intervalos de duas horas, entre as
8h e as 18h, nos pontos indicados na Figura 2. No inverno, devido ao fato de o sol se pôr
antes das 18h, a última medição foi realizada as 17h.

Figura 2 – Pontos de medição determinados conforme a NBR15215-4.

Fonte: do autor

2.3 Seleção dos dias representativos
O procedimento foi repetido durante oito dias próximos ao solstício de verão
(21 de dezembro) do ano de 2017, e seis dias próximos ao solstício de inverno (21 de
junho) do ano de 2018, a fim de obter um dia ensolarado (céu limpo) de cada estação.
Para

determinar

os

dias

representativos

foi

utilizado

o

Índice

de

Transmissividade Atmosférica (Kt). A partir do Kt médio diário mensal é possível estimar a
frequência de ocorrência de dias típicos (ensolarado, nublado e parcialmente nublado ou
intermediário) para o respectivo mês. Este índice é calculado a partir da razão entre a
irradiância solar na superfície terrestre e a irradiação solar extraterrestre (DUFFIE;
BECKMAN, 2013). A irradiância solar na superfície terrestre foi medida por uma Estação
Meteorológica Automática de Superfície localizada na própria edificação.
A partir do Kt é possível determinar a condição do céu. A determinação do Kt
diário foi utilizada para classificar o dia de medição de iluminância. Para este caso, os
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dias selecionados para análise foram predominantemente ensolarados, cujos valores de
Kt estão listados na Tabela 1.

Tabela 01 – Kt dos dias analisados

Dia

Kt

Verão

0,69

Inverno 0,60
Fonte: do autor

O comportamento diário da radiação solar nos dias selecionados pode ser
visualizado na Figura 3.
Figura 03 – Comportamento da radiação solar nos dias de Kt 0,69 e 0,60, respectivamente.

Fonte: do autor

2.4 Dispositivos de medição e tratamento de dados
A Estação Meteorológica responsável pela coleta de dados de irradiância é da
marca Davis, modelo Vantage Pro2. A faixa de medição vai de 0 a 1800 W/m², com
precisão de ±5% da escala total. Os dados foram coletados a cada cinco minutos e
armazenados em seu datalogger.
Para as medições de iluminância foi utilizado um luxímetro digital Minipa MLM1020, com display LCD para 3 ½ dígitos, faixa de medição de 0 a 20000 Lux e precisão
de 20 Lux (± 3% Leit. + 20D). O datalogger do aparelho possui capacidade para até 2044
registros, e no modo automático é possível ajustar o intervalo de registro de 0,5 a 255
segundos.
Neste caso, o intervalo de medida entre os pontos foi de 15 segundos,
completando a varredura da área em 2 minutos e 15 segundos. Foram realizadas
varreduras com a sala fechada, a fim de analisar a contribuição do tubo.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A distribuição da iluminância na sala considerando somente a contribuição do
tubo solar nos dias analisados pode ser vista na Figura 4.
Figura 04 – Iluminância (em lux) fornecida pelo tubo solar em dias de Kt 0,69 (direita) e 0,60 (esquerda).

Fonte: do autor

De maneira geral, observa-se que os níveis de iluminância fornecidos pelo tubo
solar no verão são sempre maiores que no inverno, por conta da maior intensidade da
radiação solar (conforme visto na Figura 3) e da posição solar nas duas estações.
Observando os três horários de ambos os dias, verifica-se um comportamento
diferente do esperado no período da manhã. Isto acontece porque as janelas da
edificação são de vidro, e as cortinas não são totalmente opacas, favorecendo a entrada
de luz pelas janelas, que estão orientadas para o leste. Por conta da intensidade da
radiação solar neste horário e da altura solar, a contribuição do tubo solar não fica tão
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evidente. Ainda assim, para este horário, é possível verificar pontos com iluminância de
até 250 Lux para o dia de verão, e pouco mais de 70 Lux para o dia de inverno.
A medida em que a altura solar aumenta, a contribuição do tubo solar na
iluminação se torna mais evidente, especialmente no horário do meio dia. Para este
horário, no verão, é possível observar que existem alguns pontos em que a iluminância
fornecida pelo tubo é superior ao que é exigido pela norma (500 Lux) e atinge valores da
ordem de 600 Lux. No dia de inverno, apesar de não ser suficiente para garantir o mínimo
de iluminância exigido, o tubo solar contribui para a iluminação da sala, de maneira que
seria necessário utilizar apenas parte do sistema de iluminação artificial.
Observando o comportamento da radiação solar no dia de verão (Figura 3),
observa-se que por volta das 18h do dia ensolarado, a radiação solar apresenta níveis da
ordem de 200 W/m². Isto justifica o valor de iluminância da ordem de 120 Lux observado
neste horário para um dia ensolarado de verão. Para o dia de inverno, a última medição
foi realizada as 17h, quando o sol está quase se pondo, de maneira que os níveis de
iluminância registrados ficaram próximos dos 12 Lux. Por conta da posição solar e de as
cortinas não serem totalmente opacas, a contribuição do tubo também fica pouco evidente
neste horário.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho apresentou a análise, a partir de medições experimentais, do
desempenho de um tubo solar, elemento passivo para aproveitamento da iluminação
natural em dias ensolarados. Observou-se que este desempenho é superior no verão, por
conta da maior intensidade da radiação solar, bem como a posição do Sol em relação à
Terra. Entretanto, seu desempenho no inverno não pode ser desprezado, conforme já
mencionado.
Nos melhores cenários, o tubo é capaz de fornecer o que é exigido por norma
em alguns pontos. Nos cenários em que isso não é possível, ainda pode-se utilizar a
iluminação proveniente das janelas e, em último caso, a iluminação artificial.
Os resultados apresentados neste trabalho referem-se apenas a dias
ensolarados, mas o dispositivo apresentado é capaz de contribuir com a iluminação de
forma passiva também em dias intermediários e nublados. Ressalta-se, porém, que seu
desempenho depende de fatores como radiação solar, presença de nuvens, altura solar,
estação do ano, etc.

ISSN: 2526-4044 p. 48 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES), à BAESA Energética Barra Grande S.A. e à ENERCAN Campos
Novos Energia S.A. pelo auxílio financeiro, e ao Programa de Pós-Graduação em Energia
e Sustentabilidade (PPGES) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15215-4 - Iluminação
natural - Parte 4: Verificação experimental das condições de iluminação interna de
edificações – Método de medição. 2004.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO/CIE 8995 - Iluminação
de ambientes de trabalho. 2013.
BECCALI, M. et al. Vernacular and bioclimatic architecture and indoor thermal comfort
implications in hot-humid climates: An overview. Renewable and Sustainable Energy
Reviews, v. 82, n. 2, p. 1726–1736, 2017.
DOULOS, L. T. et al. Harvesting daylight with LED or T5 fluorescent lamps? The role of
dimming. Energy and Buildings, v. 140, p. 336–347, 1 abr. 2017.
DUFFIE, J. A.; BECKMAN, W. A. Solar engineering of thermal processes. 2013.
MANZANO-AGUGLIARO, F. et al. Review of bioclimatic architecture strategies for
achieving thermal comfort. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 49, p. 736–
755, 2015.
OH, S. J. et al. Application of a coelostat daylighting system for energy savings and
enhancement of indoor illumination: A case study under clear-sky conditions. Energy and
Buildings, v. 156, p. 173–186, 2017.
RUPP, R. F.; VÁSQUEZ, N. G.; LAMBERTS, R. A review of human thermal comfort in the
built environment. Energy and Buildings, v. 105, p. 178–205, out. 2015.
SHISHEGAR, N.; BOUBEKRI, M. Quantifying electrical energy savings in offices through
installing daylight responsive control systems in hot climates. Energy and Buildings, v.
153, p. 87–98, 2017.

ISSN: 2526-4044 p. 49 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA DA SINTOMATOLOGIA DE HERBICIDAS
Bruno Leffa Borges1, Ana Paula Werkhausen Witter2, Leonardo Geremias Madeira3,
Alessandro Porto Fermiano4, Marcos André Nohatto5
1Instituto

Federal Catarinense/Campus Santa Rosa do Sul/bruno.borges99@hotmail.com
Federal Catarinense/Campus Santa Rosa do Sul/ana_werkhausen@outlook.com;
leo.geremiasmadeira@hotmail.com; alessandroporto147@gmail.com; marcos.nohatto@ifc.edu.br.
2,3,4,5Instituto

Resumo: O controle químico é a principal estratégia de controle de plantas daninhas devido a sua praticidade,
eficiência e economia. No entanto, o uso indiscriminado de herbicidas, além do impacto ambiental e
problemas relacionados a seleção de espécies resistentes, também pode ocasionar problemas de injúrias
sobre as plantas, comprometendo a produtividade das culturas. Atualmente, as fontes bibliográficas
referentes a fitotoxicidade e sintomatologia de herbicidas são insuficientes, dificultando a interpretação prática
do profissional. Uma vez que o técnico não possui conhecimento para identificar os problemas de
fitotoxicidade no campo, não conseguirá estabelecer estratégias adequadas para resolução. Ainda, terá
dificuldade para avaliar após aplicação dos produtos, se o controle será efetivo ou não sob as plantas
daninhas alvo. Diante disso, o objetivo do estudo foi apresentar aos alunos do curso de Técnico em
Agropecuária e Agronomia a sintomatologia e fitotoxicidade em diferentes culturas (milho, soja, feijão, arroz
e tomate) resultante da aplicação de duas dosagens de diferentes mecanismos de ação herbicidas. Para isso,
foram aplicados herbicidas representantes dos seguintes mecanismos de ação: inibidor da Acetil Coa
carboxilase (ACCase), inibidor da 5-enolpiruvilshikimate-3-fosfato sintase (EPSPs), mimetizador de auxina,
inibidor da protoporfirinogênio oxidase (PROTOX), inibidor do fotossistema II (FSII), inibidor do fotossistema
I (FSI), inibidor de carotenoides e testemunha. Após aplicação, a resposta das plantas, bem como a evolução
dos sintomas foi acompanhada e registrada de forma digital, favorecendo a fixação do aprendizado e melhoria
da formação prática dos alunos.
Palavras-Chave: Herbicidologia, fitotoxicidade e culturas anuais.

1 INTRODUÇÃO

Para o manejo das plantas daninhas são empregadas diversas estratégias,
sendo o controle químico o mais utilizado atualmente, pela praticidade, economia e
eficiência. No entanto, o uso indiscriminado de herbicidas, além do impacto ambiental,
também pode ocasionar problemas de fitotoxicidade sobre as plantas, prejudicando a
tolerância da cultura ao herbicida.
Para investigar os problemas de campo referente a fitotoxicidade nas culturas e
diagnosticar corretamente a sintomatologia após aplicação dos herbicidas, é fundamental
que o Técnico em Agropecuária e/ou Engenheiro Agrônomo esteja preparado, porém as
fontes bibliográficas são escassas quanto a esse assunto, dificultando a interpretação
prática dos problemas decorrentes do uso dos herbicidas.
Diante disso, o objetivo do estudo foi apresentar aos alunos do curso de Técnico
em Agropecuária e Agronomia a sintomatologia e fitotoxicidade em diferentes culturas
(milho, soja, feijão, arroz e tomate) resultante da aplicação de duas dosagens de diferentes
mecanismos de ação herbicidas. Com base nesse conhecimento proveniente do trabalho
didático (ensino), o profissional terá melhor capacidade técnica de compreensão da
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situação-problema, bem como elaboração de estratégias mais eficientes para resolução da
adversidade.
2 METODOLOGIA

Apesar do trabalho ter caráter meramente didático, optou-se pela utilização de
delineamento experimental completamente casualizado e três repetições, com intuito de
aumentar a consistência das informações obtidas pelos discentes. Tal estudo foi conduzido
no IFC Campus Santa Rosa do Sul, Vila Nova, no período de setembro a outubro de 2017.
Sementes de soja, feijão, milho, arroz e tomate foram semeadas em bandejas
de isopor (288 células) preenchidas com substrato comercial. Com as plântulas já
estabelecidas, cerca de 7 dias após semeio, foi realizado o transplante de três
plântulas/cultura para bandejas plásticas (15 células) preenchidas com substrato composto
de: 30% turfa, 30% casca de arroz carbonizada, 20% argila e 20% de solo (classificado
como Gleissolo Melânico).
Transcorrido uma semana do transplante, foi utilizado pulverizador costal para
aplicação de herbicidas referente aos mecanismos de ação descritos na Tabela 1. Para
cada mecanismo de ação, foram utilizadas duas doses: referência (média doses utilizadas
paras as culturas desse estudo obtida no Agrofit/2017) e dose “cinco vezes” superior à
referência. O intuito da utilização da dose elevada foi para estimular a presença de
fitotoxicidade nas plantas. Após aplicação, a evolução dos sintomas foi acompanhada e
registrada de forma digital em três épocas (1, 5 e 11 dias após a aplicação).
Tabela 01 - Identificação, mecanismo de ação, nome comercial (ingrediente ativo) e dose “referência” dos herbicidas
avaliados.

Identif

Mecanismo de ação

Comercial (ingrediente ativo)

.

Dose referência
(ha)

1

Inib. da ACCase

Poast® (setoxidim)

1 l/100água

2

Inib. da ACCase

Poast® (setoxidim)

5l/100água

3

Inib. da EPSPs

Roundup Transorb® (glyphosate)

2l/100água

4

Inib. da EPSPs

Roundup Transorb® (glyphosate)

10l/100água

5

Inib. do FSI

Gramoxone® (paraquat)

2l/100água

6

Inib. do FSI

Gramoxone® (paraquat)

10l/100água

7

Inib. da PROTOX

Heat® (saflufenacil)

100g/100água

8

Inib. da PROTOX

Heat® (saflufenacil)

500g/100água

ISSN: 2526-4044 p. 51 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

9

Inib. do FSII

Primóleo® (atrazina)

5l/100água

10

Inib. do FSII

Primóleo® (atrazina)

25l/100água

11

Mimetizador da auxina

2,4D nortox® (2,4-D)

1l/100água

12

Mimetizador da auxina

2,4D nortox® (2,4-D)

5l/100água

13

Inib. de carotenoide

Callisto® (mesotrione)

0,4l/100água

14

Inib. de carotenoide

Callisto® (mesotrione)

2l/100água

15

TESTEMUNHA

-

-

16

TESTEMUNHA

-

-

17 PRÉ

Inib. de carotenoide

Gamit® (clomazone)

2l/100água

18 PRÉ

Inib. de carotenoide

Gamit® (clomazone)

10l/100água

PRÉ – A exceção dos tratamentos 17 e 18 onde a aplicação foi efetuada em pré-emergência das plantas, os demais
tratamentos foi realizado aplicação em pós-emergência das plântulas (culturas soja, feijão, arroz, milho e tomate).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Embora frequentemente relatados no campo, problemas referentes a
fitotoxicidade ou mesmo a diagnose correta da sintomatologia após aplicação de defensivos
agrícolas, são pouco abordados de forma prática no ensino. Isso possivelmente está
relacionado a complexidade do assunto decorrente da interação de vários fatores. Diante
disso, nesse estudo foram desenvolvidas bases para a compreensão da resposta das
plantas aos efeitos de fitotoxicidade e sintomatologia, conforme podem ser verificadas na
Figura 1.
Figura 01 – Resposta das plântulas após aplicação dos herbicidas, separadas por mecanismo de ação em sua dose
média “referência” e a dose “cinco vezes superior” (imagens da esquerda, um dia após a aplicação, imagens do centro, 5
dias após a aplicação e imagens da direita 11 dias após a aplicação).
ACCase – dose média referência (direita) e dose “cinco vezes superior” (esquerda) em plântulas de feijão, milho, tomate,
arroz e soja.

EPSPs - dose média referência (direita) e dose “cinco vezes superior” (esquerda) em plântulas de feijão, milho, tomate,
arroz e soja.
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FSI – dose média referência (direita) e dose “cinco vezes superior” (esquerda) em plântulas de feijão, milho, tomate, arroz
e soja.

PROTOX – dose média referência (direita) e dose “cinco vezes superior” (esquerda) em plântulas de feijão, milho, tomate,
arroz e soja.

FSII – dose média referência (direita) e dose “cinco vezes superior” (esquerda) em plântulas de feijão, milho, tomate, arroz
e soja.

MIMETIZADOR DA AUXINA – dose média referência (direita) e dose “cinco vezes superior” (esquerda) em plântulas de
feijão, milho, tomate, arroz e soja.
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CAROTENÓIDE (pós) – dose média referência (direita) e dose “cinco vezes superior” (esquerda) em plântulas de feijão,
milho, tomate, arroz e soja.

TESTEMUNHA

CAROTENÓIDE (pré) – dose média referência (direita) e dose “cinco vezes superior” (esquerda) em plântulas de feijão,
milho, tomate, arroz e soja.

Os sintomas na planta após aplicação de herbicidas se distinguem por lesões
nas plantas, que podem ser caracterizadas e agrupadas de acordo com o mecanismo de
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ação do herbicida. Este se refere à primeira lesão bioquímica ou biofísica que resulta na
morte ou ação final do composto (ALVES, 2009). Na sequência, serão apresentados a
sintomatologia/fitotoxicidade dos herbicidas utilizados na prática de ensino.
Os herbicidas inibidores da enzima ACCase são sistêmicos e concentram-se nos
pontos de crescimento das plantas. A morte das plantas sensíveis ocorre rapidamente
porque a enzima ACCase é muito ativa, sobretudo nas regiões que se encontram em
divisão celular, resultando na morte da gema apical das gramíneas, sintoma típico da
aplicação (OLIVEIRA et al., 2001). O efeito graminicida após a utilização do herbicida foi
bem característica, uma vez que as culturas de folhas largas permaneceram vivas após
aplicação do produto (Figura 1).
Os herbicidas inibidores do FSII atuam impedindo o fluxo de elétrons do FSII
para o FSI. Isso tem como consequência a inibição da formação do ATP e do NADPH. Com
o bloqueio dos elétrons, haverá uma sobrecarga de energia sobre os carotenoides, o que
provoca a fotoxidação das moléculas de clorofila, resultando em clorose seguida de necrose
das plantas (SILVA; SILVA, 2007). Observou-se que o milho permaneceu seletivo após
aplicação do herbicida (Figura 1), comprovando a possibilidade de uso desse mecanismo
de ação para controle de plantas daninhas em pós-emergência da cultura.
Os inibidores do FSI foi o mecanismo de ação onde observou-se sintomatologia
mais rápida dos herbicidas testados, em que horas após aplicação já foi possível comprovar
a característica de não seletividade e de contato atribuída a esse grupo (Figura 1). Já, com
relação ao glyphosate, pertencente aos inibidores da EPSPs, observou-se evolução
gradativa da clorose, seguida de necrose nas plantas suscetíveis (tomate, arroz e feijão).
Esse herbicida também apresenta amplo espectro de ação, não seletivo; mas tanto a soja,
quanto o milho utilizado eram transgênicos tolerantes ao uso do glyphosate, por isso, da
menor resposta dessas culturas após aplicação (Figura 1). Ainda, destaca-se que essa
tolerância foi afetada negativamente quando houve utilização de alta dosagem do
glyphosate, indicando a dificuldade de metabolização do produto pela planta nessas
condições.
Semelhante aos inibidores do FSI, verificou-se rapidez no aparecimento da
necrose nas plantas após uso dos inibidores da PROTOX (Figura 1); porém, apesar das
injúrias, não temos uma completa ação graminicida desse mecanismo, indicando nível de
tolerância do milho e arroz quando submetidos a utilização em pós-emergência.
Os herbicidas auxínicos, ou mimetizadores de auxinas, têm como primeiros
sintomas observados epinastia das folhas, pecíolo, ramos e caules, alteração na venação
das folhas e encarquilhamento. A seguir, o caule fica quebradiço e ocorrem obstrução do
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floema, a clorose, murchamento e necrose das folhas (Figura 1). Observou-se efeito
especialmente sobre as culturas de folhas largas (soja, feijão e tomate), indicando a
seletividade sobre as gramíneas (milho e arroz), apesar das injúrias detectadas.
Para os herbicidas inibidores de carotenoides, as plantas suscetíveis, quando
tratadas, produzem folhas albinas, ou seja, perdem a cor verde. O crescimento das plantas
tratadas com os herbicidas inibidores de pigmentos continua por alguns dias; contudo,
devido à falta de clorofila, as plantas não conseguem se manter. Assim, o crescimento
cessa e começam a surgir manchas necróticas (SENSEMAN, 2007). Tal comportamento
foi bastante fácil de identificar no estudo, especialmente em pré-emergência para as
culturas do milho e arroz (Figura 1).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apenas recursos teóricos não são suficientes para abordar adequadamente o
assunto sintomatologia/fitotoxicidade ao ponto de auxiliar na formação de um profissional
qualificado na área agrícola. Considerando isso, desenvolveu-se estudo para apresentar
aos discentes a resposta das culturas de soja, feijão, milho, arroz e tomate frente a
diferentes mecanismos de ação herbicidas, consequentemente, essa interpretação prática,
foi válida para a construção de conhecimento dos envolvidos.
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Resumo: A presente pesquisa apresenta os resultados parciais de um projeto de extensão em andamento,
cujo objetivo é contribuir para a geoeducação no âmbito do território da região aspirante Geoparque
“Caminhos dos Cânions do Sul”. No escopo deste artigo busca-se apresentar os resultados da sondagem
sobre os conteúdos programáticos de Geociências previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs),
no âmbito das disciplinas de Geografia e Ciências para as séries finais do Ensino Fundamental (de 6º a 9º
anos) e como esses conteúdos encontram-se previstos nos Planos de Curso das Escolas de Educação
Municipal de Jacinto Machado,SC. Para tal, o estudo de abordagem qualitativa e natureza exploratória, teve
como procedimentos técnicos a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental, visto a revisão de literatura
realizada para o embasamento teórico da temática, e ainda, a busca dos conteúdos relacionados às
Geociências em materiais de fonte documental. Como principal resultado, o estudo permitiu definir, com base
em informações consolidadas, que o projeto de extensão deve ter como foco as turmas de 6º ano da Rede
Municipal de Jacinto Machado, em um trabalho conjunto com os docentes de Geografia das três escolas
existentes. Além disso, destacou-se a importância de aproximar o conhecimento de Geociências à realidade
da geologia local, constituindo uma estratégia de geoeducação, com o uso de metodologias, materiais e
intervenções que dêem significado concreto à riqueza da geodiversidade regional.
Palavras-Chave: Geoeducação. Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul. Jacinto Machado. Ensino.
Geociências.

1 INTRODUÇÃO
O presente artigo apresenta os resultados parciais de um projeto de extensão
em andamento, cujo objetivo é contribuir para a geoeducação no âmbito do território da
região aspirante Geoparque “Caminhos dos Cânions do Sul”. Para tal, está desenvolvendo
recursos didáticos e metodológicos para abordar conteúdos de Geociências na Rede
Municipal de Educação de Jacinto Machado/SC, a partir da exploração da geodiversidade
local, contribuindo para a compreensão sobre a origem, os processos e a definição do
patrimônio geológico1 regional. Para Scremin e Junqueira (2012, p. 28) “no contexto do
ensino, os alunos muitas vezes necessitam de novas realidades de exploração, sendo
necessária à inovação para que aprendizagem se torne algo espontâneo [...]”. No escopo
1

Brasil (2016) conceitua Geodiversidade como o “estudo da natureza a abiótica, constituída de uma variedade de
ambientes, fenômenos e processos geológicos que dão origem às paisagens, rochas, minerais, águas, solos, fósseis e
outros depósitos superficiais que propiciam o desenvolvimento da vida na Terra, tendo como valores intrínsecos a cultura,
o estético, o econômico, o científico, o educativo e o turístico” . Já o conceito de patrimônio geológico, segundo Carcavilla
et al (2008, p.3001), envolve os elementos abióticos da geodiversidade que são reconhecidos por seu valor científico,
cultural ou educativo. Logo, a geodiversidade torna-se patrimônio, a partir de uma avaliação humana que a reconhece
como importante para compreender a história evolutiva da Terra.
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do presente artigo apresentar-se-á os resultados da sondagem sobre os conteúdos
programáticos de Geociências previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs),
no âmbito das disciplinas de Geografia e Ciências para as séries finais do Ensino
Fundamental (de 6º a 9º anos) e como esses conteúdos encontram-se previstos nos Planos
de Curso das Escolas de Educação Municipal de Jacinto Machado/SC, área de aplicação
do Projeto de Extensão. Como resultado, busca-se colher subsídios para avaliar a presença
de conteúdos de Geociências no Ensino Fundamental e a forma como os mesmos estão
previstos no planejamento escolar docente. A partir dos resultados dessa constatação, o
projeto visa desenvolver estratégias, metodologias e abordagens para aproximar as
Geociências de uma aplicação prática no território do Geoparque Caminhos dos Cânions
do Sul, constituindo uma efetiva estratégia de geoeducação. Os resultados da sondagem
servem ainda para selecionar as séries e turmas a partir das quais desenvolver-se-ão as
atividades do projeto maior.
As Geociências, como destaca Carneiro, Toledo e Almeida (2004) têm como
objetivo central entender como funciona a Terra, buscando explicar a constituição, a origem
e evolução de fenômenos interiores e superficiais do planeta. Essa ampla área de
conhecimento, tem condições de fornecer muitas contribuições para a Educação Básica,
pois pode estimular os alunos a compreender processos e mecanismos de evolução do
planeta, suas interações e conscientizar-se sobre problemas da geoconservação (idem, p.
554). Quando as Geociências são abordadas para explicar a geodiversidade local/regional,
tal conhecimento transforma-se em uma estratégia de geoeducação.
Para Moura-Fé et al. (2017) a geoeducação deve ser entendida como “um ramo
específico da Educação Ambiental (EA) a ser aplicado na geoconservação. Seu
desenvolvimento e aplicação devem ocorrer tanto no âmbito formal e não formal de ensino”
(idem, p.3055) como uma prática educativa integrada, contínua e permanente. Sua
perspectiva deve ser a da interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o
cultural, sob o enfoque da sustentabilidade. Neste contexto, a geoeducação e a educação
ambiental estão em consonância com os princípios do Geoparque, conforme preconizado
pela UNESCO/GGN2. Cabe questionar, contudo, como os conhecimentos referentes à
geoeducação aparecem previstos no âmbito da educação formal, como ponto de partida
para verificar quais conteúdos são trabalhados nos anos da Educação Básica. Para tal,
há necessidade de recorrer-se aos PCNs e verificar se, como apontam Carneiro, Barbosa
e Piranha (2007, p.91), “os conhecimentos de Geociências veiculados na Educação Básica,
no Brasil, limitam-se a inserções isoladas em disciplinas como Geografia e Ciências”.
Alencar (2013) concorda com essa visão e acrescenta que tais temas são comumente
tratados de modo superficial e desconectados da realidade do educando. Para a autora
isso ocorre “possivelmente devido à falta de domínio e preparo dos profissionais em
transmitir estes conhecimentos, o que conduz a uma subvalorização da importância das
Geociências” (ALENCAR, 2013, p. 98).
2 METODOLOGIA
O presente estudo de abordagem qualitativa e natureza exploratória, teve como
procedimentos técnicos a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental, visto a revisão
de literatura realizada para o embasamento teórico da temática, e ainda, a busca dos
conteúdos relacionados às Geociências em materiais de fonte documental. Pode-se
destacar também suas características como pesquisa-ação, já que os pesquisadores
tiveram uma participação ativa no andamento da pesquisa (GIL, 2009). Quanto às etapas
2

GGN - Global Geoparks Network ou Rede Mundial de Geoparque é uma organização sem fins lucrativos, legalmente
constituída que trabalha em conjunto com a UNESCO para elevar os padrões de qualidade de todos os produtos e práticas
de um Geoparque Global da UNESCO (GLOBAL GEOPARK NETWORK, 2018).
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para atingir o objetivo do estudo em questão, dividiu-se em três partes: 1. Análise dos PCNs;
2. Análise dos Planos de Curso das Escolas Municipais de Jacinto Machado; 3. Elaboração
do comparativo entre o expresso nos PCNs e o previsto nos Planos de Curso.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como apontado, analisou-se cada um dos conteúdos dos PCNs de Geografia e
Ciências, presentes no 3º e 4º ciclo3, selecionando os que pertencem à área de estudo das
Geociências. Tal sistematização pode ser visualizada no quadro 01:
Quadro 01 - Abordagem dos conteúdos de Geociências presentes nos PCNs das disciplinas de Geografia e Ciências:
CICLO

DISCIPLINA

3º

GEOGRAFIA

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Território e paisagem;
Planeta Terra;
Litosfera e movimentos tectônicos;
Como o relevo se forma;
Erosão e desertificação;
Turismo e degradação ambiental;
Localização e representação em mapas, maquetes e croquis;
Conservação ambiental, cidadania e pluralidade cultural;
Estudo de cartas das formas de relevo e de utilização do solo.

CIÊNCIAS

⚫
⚫
⚫
⚫

Evolução do Universo e da Terra;
Escala do tempo geológico;
Dinâmica da Terra e agentes internos do relevo;
Formas de relevo e agentes externos do relevo.

GEOGRAFIA

⚫
⚫

Conservação x preservação e conflitos socioambientais;
Mineração: apropriação dos recursos ambientais e degradação da
natureza;
As fontes de matérias-primas que constroem a cidade: as argilas,
cimento, madeira, rochas, areia, entre outros;
Conservação e degradação dos solos (erosão, perda de fertilidade,
desertificação, salinização, irrigação).

4º

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO RELACIONADO ÀS GEOCIÊNCIAS

⚫
⚫

CIÊNCIAS

⚫
⚫
⚫
⚫

Compreender a história evolutiva dos seres vivos, relacionando-a aos
processos de formação do planeta;
Ação humana sobre a dinâmica da litosfera, hidrosfera e atmosfera e a
necessidade da preservação ambiental;
Reconhecimento da organização estrutural da Terra;
A relação entre a história geológica do planeta e a evolução dos seres
vivos.

Fonte: Os autores, 2018.

Ao analisar o quadro 01, pode-se perceber que os conteúdos relacionados às
Geociências são abordados com maior ênfase no 3º ciclo (6º e 7º ano), em ambas
disciplinas. Já no 4º ciclo (8º e 9º ano) tais temáticas aparecem como um suporte
complementar a outras abordagens. Observa-se ainda que os conteúdos de Geociências
estão mais concentrados na disciplina de Geografia, com menor expressão em Ciências.
Já a análise de livros didáticos (CARNEVALLE, 2014; ADAS; ADAS, 2015), indicam que
tais conteúdos são trabalhados principalmente no 6º ano, em ambas as disciplinas, em
consonância com o apontado por Alencar (2013) em seu estudo.

3

Os PCNs, ainda em vigência no Brasil, foram elaborados durante o período em que a Educação Básica (EB) organizavase de forma seriada e o Ensino Fundamental era constituído de oito séries. Em 2006, a Lei 11.274/2006 alterou a duração
e o ordenamento da EB, extinguindo as séries e transformando-as em anos, com a inclusão de mais um ano no Ensino
Fundamental. Assim, o 3º Ciclo dos PCNs refere-se, na atual legislação, ao 6º e 7º ano. E o 4º Ciclo, aos atuais 8º e 9º
ano.
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Logo após, realizou-se o mesmo processo com os Planos de Curso das Escolas de
Educação Municipal de Jacinto Machado/SC do ano de 2018, focando a abordagem no 6º
ano, pois este inclui a maior parte dos conteúdos de Geociências, como visto. Tal
procedimento visou comparar o previsto nos PCNs e o efetivamente trabalhado em sala de
aula. A figura 01, sintetiza essa comparação:
Figura 01 - Comparação entre os conteúdos de Geociências previstos nos PCNs e nos Planos
de Curso do 6º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Jacinto
Machado/SC, referentes às disciplinas de Geografia e Ciências:

Fonte: Os autores, 2018.

Observa-se que apenas parte dos conteúdos recomendados pelos PCNs são
previstos para serem efetivamente trabalhados em sala de aula, observando-se a ausência
de abordagens que tem como foco a interação entre as Geociências com a conservação
ambiental e a formação da cidadania. Ao mesmo passo, os conteúdos relacionados à
Cartografia e Geociências (croquis, maquetes, mapas, etc.) já podem ter sido trabalhados
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no 5º ano. Outro elemento importante é que os conteúdos de Geociências previstos serão
abordados exclusivamente pela disciplina de Geografia, visto que a disciplina de Ciências
tem seu foco nas características dos seres vivos (reinos), ecologia e biomas.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A sistematização realizada indicou que os conteúdos de Geociências, no Ensino
Fundamental, estão concentrados nas disciplinas de Geografia e de Ciências, cuja
ordenação não apresenta uma trajetória de continuidade. Tal quadro demonstra a pequena
participação dos conhecimentos sobre Terra na formação educacional de crianças. Na
prática, como pode-se inferir a partir do estudo realizado, muitos desses conteúdos nem
sempre estão previstos nos planos de curso, havendo a possibilidade de que os mesmos
nunca sejam abordados. Esta constatação vem ao encontro das ideias desenvolvidas por
Alencar (2013) e Carneiro, Barbosa e Piranha (2007).
O estudo permitiu definir, com base em informações consolidadas, que o Projeto
de Extensão deve ter como foco as turmas de 6º ano da Rede Municipal de Jacinto
Machado, em um trabalho conjunto com os docentes de Geografia das três escolas
existentes. O projeto prevê aproximar o conhecimento de Geociências à realidade da
geologia local, constituindo-se em uma estratégia de geoeducação, com o uso de
metodologias, materiais e intervenções que dêem significado concreto à riqueza da
geodiversidade regional.
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Resumo: O presente artigo apresenta um relato de experiência do estágio obrigatório em Psicologia Social.
O trabalho foi desenvolvido em uma instituição beneficente do munícipio de Criciúma – SC. Participaram
das atividades mais de 80 jovens, com idades entre 14 e 24 anos. A comunicação em foco apresenta
reflexões produzidas a partir de um dos módulos temáticos desenvolvidos ao longo do estágio, elaborado
com o objetivo de que os/as jovens identificassem como os estereótipos acerca da constituição de gênero
formam percepções de mundo e como podem reproduzir desigualdades na sociedade. O módulo foi
realizado por meio de uma atividade mediadora, envolvendo a confecção cartazes com o registro de alguns
dos estereótipos percebidos pelos/as jovens. Em linhas gerais, os/as jovens refletiram sobre o fato de que
as características atribuídas às mulheres, registradas por cada grupo, estavam relacionadas a
comportamentos indesejáveis socialmente. Características que supostamente apresentavam as mulheres
como “superiores” aos homens foram relacionadas a atividades domésticas. Algumas das narrativas
evidenciaram o prejuízo que os estereótipos já haviam causado aos próprios jovens, na medida em que
remetiam a determinada postura que nem sempre condizia com o desejo dos sujeitos. A partir das
narrativas dos/as próprios/as participantes, foi possível observar que tais características são construídas
socialmente e podem ser modificadas. Ressalta-se, portanto, a importância do/a profissional de Psicologia
Social como mediador/a na construção de novos significados e sentidos sobre o tema.
Palavras-Chave: gênero, estereótipos, construção social, juventude.

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho se refere a um relato de experiência acerca de atividades
realizadas ao longo de um estágio obrigatório em Psicologia Social, do curso de
Psicologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. O trabalho foi
realizado entre os meses de fevereiro e julho de 2018, em uma instituição beneficente do
município de Criciúma – SC. As atividades realizadas durante o estágio envolveram mais
de 80 jovens, com idades entre 14 e 24 anos, que participavam de um programa Jovem
Aprendiz, promovido pela instituição. A maior parte dos/as participantes estava cursando
o ensino médio, mas com uma porcentagem significativa de jovens cursando o ensino
superior, bem como, proporcional a esse número, estavam jovens que concluíram o
ensino médio e não tinham a intenção de ingressar na universidade.
O estágio foi organizado em módulos temáticos e a comunicação em foco,
especificamente, apresenta reflexões produzidas a partir de um dos módulos
desenvolvido ao longo do estágio, elaborado com o objetivo de que os/as jovens
identificassem como os estereótipos acerca da constituição de gênero formam
percepções de mundo e quanto podem promover desigualdades sociais. Segundo Bonin
(2013), os papéis sociais e as instituições se originam das relações humanas e das regras
socialmente construídas, logo, é preciso compreender de que forma os sujeitos são
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afetados por elas e quais suas estratégias para afetá-las; o socialmente aceito pode ser
apenas uma verdade instituída que não está sendo questionada.
Quando os indivíduos se tornam conscientes de determinada reprodução de
práticas sociais percebem seu processo de construção e as contradições geradas
historicamente. Segundo Lane (2004), o grupo se torna instrumento de transformação
histórico-cultural quando seus integrantes compreendem as contradições sociais. Assim,
cada módulo temático se tornou um espaço de desconstrução de características culturais
consideradas como inatas ao sujeito devido a normalizações e costumes dominantes.
2 METODOLOGIA
A partir das leituras de Paulo Freire (1983), entende-se que o conhecimento não se
estende dos que julgam saber para os que julgam não saber, logo, é preciso que o
educador/a conheça a visão de mundo dos/as educandos/as, compreendendo que o
conhecimento se constitui nas relações e se aperfeiçoa na crítica a tais relações. Não se
pode estabelecer a mudança de percepção pela simples substituição de comportamentos,
por esse motivo, os encontros com os/as jovens foram realizados de forma a fomentar a
discussão de pontos de vista.
Como disposto na introdução, o estágio na instituição se desenvolveu por meio de
módulos temáticos, por meio dos quais, em linhas gerais, buscou-se dialogar com os/as
jovens sobre as desigualdades de gênero presente nos mais diversos setores da vida
cotidiana. Para o referido trabalho, foi selecionado o módulo que tratou de significados
atribuídos ao que é ser mulher ou homem na sociedade e as relações de poder
implicadas em tais significados. O encontro foi registrado em diário de campo para
posterior relato e discussão em relatório específico.
Para o alcance do objetivo proposto, foi realizada uma atividade em que a turma foi
dividida em dois grandes grupos mistos. Cada grupo recebeu um envelope, contendo 20
características, consideradas positivas e negativas, atribuídas às mulheres e aos homens
(as mesmas para os dois grupos). O primeiro grupo deveria confeccionar um cartaz
identificando quais características eram desejáveis e quais eram indesejáveis; o segundo
grupo, de forma comparativa, deveria relacionar quais características eram atribuídas às
mulheres e aos homens. A discussão sobre o tema foi mediada a partir dos conteúdos
dos cartazes elaborados pelos grupos.
Findada a discussão, foi apresentada a capa de uma das edições da Revista Nova
Cosmopolitan, nº 453, publicada no ano 2011. Após foi apresentada, também, uma sátira
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da Revista Cláudia, em que mostrava como seriam as frases de uma revista de moda
direciona ao público masculino.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A constituição da subjetividade pressupõe condições sociais, históricas, linguísticas
e psicológicas. Ao nascer, encontramos um sistema social já existente que é assimilado
por meio das relações sociais. Trata-se de uma sociedade, com seus padrões, costumes,
crenças, que não está acima do indivíduo ou vice-versa, mas permeada por interrelações. Pode-se, então, dizer que o sujeito é constituído nas e pelas relações sociais.
(MOLON, 2011; BONIN, 2013). Portanto, a compreensão do processo de constituição de
subjetividades implica entender, antes de tudo, a cultura em que o sujeito está inserido.
Com base nos pressupostos teóricos brevemente apresentados, no que se refere
ao objetivo do módulo em discussão, pela confecção dos cartazes, ficou clara a divisão de
características sociais atribuídas às mulheres e aos homens. Os/as jovens refletiram
sobre o fato de que as características atribuídas às mulheres, registradas por cada grupo,
estavam relacionadas a comportamentos indesejáveis socialmente. Sobre tal aspecto,
Saffioti (2004) afirma que as mulheres são amputadas socialmente no desenvolvimento
da razão e das relações de poder, sendo socializadas para comportamentos dóceis e
apaziguadores; já os homens, são estimulados a desenvolver características agressivas,
que revelam força e coragem.
Entende-se o poder como uma teia de subjetividades que se articulam a
comportamentos socialmente aceitos e permeiam toda a sociedade. Para Foucault
(1979), o poder é uma prática social construída historicamente e não está centrado em
uma pessoa, mas nas relações entre as pessoas e é marcado pela disciplina. No caso
das mulheres, essa disciplina é imposta através das amputações sociais que sofrem,
conforme trazido por Saffioti (2004).
O conjunto de significados sobre características femininas e masculinas pode ser
analisado a partir do conceito de gênero proposto por Joan Scott (1995): o gênero é um
elemento baseado nas diferenças percebidas entre o sexo, sendo uma primeira forma de
dar significado às relações de poder e construído a partir das relações de parentesco,
mas também no mercado de trabalho, na política e nas instituições sociais. O gênero
acarreta em representações simbólicas e identidades subjetivas, historicamente
construídas na família, em atividades diversas e demais organizações.
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Estereótipos de masculinidade e de feminilidade foram observados em algumas
narrativas das participantes, quando relataram que, pelo fato de serem mulheres,
cursando engenharia, não conseguiriam estágio nas áreas de obras. Segundo
argumentaram, ser mulher em uma obra é uma suposta invasão do espaço masculino, de
modo que não serão respeitadas pelos homens.
Outro símbolo relevante característico em algumas narrativas foi o das mulheres
como superiores nas atividades domésticas. Scott (1995) atribui tal relação ao mito da
mulher vitoriana, a mulher no lar, criada para as atividades domésticas. Socialmente, os
símbolos são reforçados por posturas institucionais como grupos que colocam o papel da
mulher “tradicional” como autêntico, mesmo sem haver comprovação histórica. Além
disso, Scott (1995) argumenta que esses conceitos são também expressos na educação,
nas doutrinas jurídicas e científicas, de forma a dar sentindo a uma posição binária entre
os sexos, como se tais posições fossem fruto de um consenso social e não de um conflito.
Alguns/mas dos/as jovens relataram ainda que acreditam, atualmente, que as
mulheres estão mais “empoderadas” e lutando por seus objetivos, deixando o lugar de
submissão anteriormente ocupado. Segundo Kuchemann, Bandeira e Almeida (2015), tal
fato pode se relacionar com mudanças sociais promovidas pelo movimento feminista, que
possibilitou uma análise crítica acerca da naturalização da identidade feminina, bem como
a constatação de assimetrias sexuais e o reconhecimento das mulheres como
participantes ativas da história, revelando distribuição desigual de poder entre homens e
mulheres.
O machismo como prejudicial, também, ao homem, foi identificado pelos/as jovens,
uma vez que o pertencimento a um grupo exige que os meninos aceitem regras sociais de
se relacionam com muitas mulheres e de contarem para o máximo de pessoas possíveis,
o que para eles é visto como pura pressão grupal. A reflexão vêm ao encontro da
pesquisa realizada por Cordeiro et al. (2010), em que se observou a representação social
de meninas de periferia acerca de um menino com o estigma de “frango”, como é
chamado o adolescente que não segue os padrões normativos de poder, refere-se a um
garoto que não é homem, aludindo a homossexualidade.
Para Léon (2007), a juventude é uma fase crucial da vida na construção do sujeito
enquanto ser autônomo, indicando que as experiências desse período podem influenciar
a trajetória da vida social deste indivíduo. Por esse motivo, é crucial conhecer e
descontruir estereótipos de masculinidade e feminilidade, de modo a contribuir para a
equidade de gênero.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do trabalho desenvolvido no módulo temático, foi possível provocar
estranhamento acerca das relações sociais que fortalecem os estereótipos de gênero.
Com base nas narrativas trazidas pelos/as próprios participantes, imagens sociais de
masculinidades e feminilidades foram desmistificadas, construindo a percepção de que
são frutos de uma construção social pautada em desigualdades entre homens e
mulheres.
Por meio da problematização de piadas e narrativas que reproduzem um
modelo ideal de homem e mulher, propiciou-se a construção de uma consciência crítica
sobre as responsabilidades de cada um/a diante do fortalecimento dos estereótipos de
gênero. Assim, foram construídas condições para o questionamento sobre o machismo
estrutural que perpetua as relações de poder na sociedade.
Entende-se que a construção de novos conhecimentos perpassa pela
confrontação de ideias previamente estabelecidas, mostrando-se como essencial trazer
os sujeitos para o protagonismo do debate. Diante disso, ressalta-se a importância da
inserção do/a psicólogo/a social em diferentes contextos como um mediador para novas
possibilidades de pensamentos e comportamentos.
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Resumo: A reciclagem é a recuperação do material, em que ele é transformado em novos produtos. Uma
das formas de estimular o uso do papel reciclado, promovendo o crescimento do consumo, é deixando-o
visualmente mais atrativo ao consumidor. Uma das alternativas para conseguir esse feito é a aplicação de
corantes. Este trabalho teve como objetivo realizar o tingimento do papel reciclado com corantes naturais
extraídos do urucum e do espinafre, utilizando o alúmen como agente fixador. As concentrações de corante
e fixador foram o principal foco de estudo deste trabalho. Durante o processo de extração dos corantes
deve-se considerar as peculiaridades de cada pigmento para evitar ou diminuir a sua degradação. Devido à
individualidade das moléculas, utilizou-se métodos distintos para a extração dos corantes. Para a extração
da norbixina, utilizou-se o método de imersão em etanol, para extração do corante de espinafre, utilizou-se
solução tampão pH 10. Quando se analisa a pigmentação dos corantes naturais no papel reciclado,
observa-se que o urucum possui uma aderência e estabilidade consideravelmente maior. Assim, esse é
uma ótima opção quando se trata de corantes naturais, uma vez que sua eficiência é satisfatória mesmo
sem o uso do agente fixador. O espinafre apresentou uma pigmentação considerável, levando em conta a
sua sensibilidade. Esta pigmentação foi possível apenas com o uso do fixador alúmen.
Palavras-Chave: Alúmen; Corante Natural; Papel Reciclado; Urucum; Espinafre.

1 INTRODUÇÃO
O descarte de materiais, de forma geral, é um problema atual e que necessita
ser discutido e resolvido pelos diferentes segmentos da sociedade. Neste contexto,
projetos que envolvem questões de reutilização de materiais têm sido muito aplicados
desde a educação básica até o ensino superior.
A reciclagem é a recuperação do material, em que ele é transformado em
novos produtos. Esse processo apresenta diversos benefícios como a redução no uso dos
aterros sanitários e a redução significativa dos níveis de poluição ambiental e do
desperdício de recursos naturais, através da economia de energia e de matérias-primas
(ROSA et al., 2005, p. 5170).
Uma das formas de estimular o uso do papel reciclado, promovendo o
crescimento do consumo, é deixando-o visualmente mais atrativo ao consumidor. Uma
das alternativas para conseguir esse feito é a aplicação de corantes.
Os corantes têm como finalidade melhorar a coloração e a aceitação dos
produtos pelo mercado consumidor (ARAÚJO, 2004, p. 478). Os corantes naturais são
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substâncias coradas, normalmente instáveis, extraídas por processos físico-químicos
(dissolução, precipitação, entre outros) ou bioquímicos (fermentação) de uma matériaprima animal ou vegetal. Estas substâncias devem ser solúveis no meio líquido onde será
mergulhado o material a tingir (ARAÚJO, 2006, p. 38).

1.1 Clorofila
A clorofila (figura 1) é o pigmento funcional da fotossíntese e é responsável
pela coloração verde das plantas. É a classe de pigmento mais abundante na natureza
(RIBEIRO; SERAVALLI, 2012, p.146). Esta possui alta degradação com exposição a luz e
contato com oxigênio, quando isolada dos vegetais.
Figura 01 - Molécula da clorofila

Fonte: (STREIT et al., 2005)

Ao variar-se o pH do meio para ácido a clorofila sofre degradação. O Mg 2+
central é substituído por H+, ocorrendo a degradação da estrutura e acarretando na perda
de sua cor verde, a qual passa a ser um tom de verde-castanho (RIBEIRO; SERAVALLI,
2012, p.148). No presente trabalho utilizou-se o espinafre como fonte de clorofila.

1.2 Norbixina
A norbixina e a bixina são os principais carotenóides responsáveis pela cor
alaranjada/avermelhada dos frutos de urucum, sendo a bixina correspondente a mais de
80% dos carotenóides encontrados nessas sementes (SATYANARAYANA et al., 2003, p.
137), o que corresponde a 2,5% do peso das sementes desidratadas (GARCIA, 2012, p.
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1511). Entretanto, neste trabalho, apenas a norbixina (Figura 2) foi utilizada, pois somente
ela é solúvel em água, meio em que ocorreu o tingimento do papel reciclado.
Figura 02 - Molécula de norbixina

Fonte: (GARCIA, 2010)

1.3 Agente fixador – Alúmen
No processo de tintura, muitas vezes, o corante aplicado diretamente na fibra a
ser tingida não apresenta a fixação esperada. Portanto, usa-se uma substância fixadora
do corante. Uma das substâncias que pode ser utilizada para esse fim é o alúmen.
O alúmen (sulfato de alumínio e potássio, KAl(SO4)2.12H2O), é considerado um
sal duplo e encontra-se disponível na natureza na forma do mineral Calinita (PARIZE,
2015, p. 59). A aplicação do alúmen no processo de tingimento normalmente fornece
bons resultados, pois é barato, confiável e produz cores vívidas (ALBUQUERQUE, 2013,
p. 32). Além disso, o alúmen pode ser sintetizado em laboratório, tendo como fonte de
alumínio as latas deste metal que seriam descartadas no lixo.
Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo realizar o tingimento do
papel reciclado com corantes naturais extraídos do urucum e do espinafre, utilizando o
alúmen como agente fixador. As concentrações de corante e fixador foram o principal foco
de estudo deste trabalho.

2 METODOLOGIA
2.1 Síntese do alúmen
O alúmen, utilizado como fixador, foi sintetizado usando latas de alumínio, KOH
e H2SO4, seguindo a metodologia descrita por Constantino et al. (2002, p. 494).
2.2 Extração dos corantes
Durante o processo de extração dos corantes deve-se considerar as
peculiaridades de cada pigmento para evitar ou diminuir a sua degradação. Devido à
individualidade das moléculas, utilizou-se métodos distintos para a extração dos corantes.
ISSN: 2526-4044 p. 71 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Efetuou-se um teste preliminar para avaliar a estabilidade da clorofila em
diferentes valores de pH, com o objetivo de escolher o melhor meio extrator. Entre os
valores de pH testados, o pH 10 apresentou o melhor resultado. Portanto, para a extração
da clorofila, moeu-se o espinafre com solução tampão pH 10 (contendo carbonato e
bicarbonato de sódio), empregado na proporção de 1:1 m/v e filtrou-se a solução. O
filtrado foi coletado em vidraria envolta com papel alumínio, evitando o contato com a luz
e,

consequentemente,

a

oxidação

da

clorofila

por fotodegradação.

Utilizou-se

imediatamente o extrato na fabricação do papel, tendo em vista que seu armazenamento
prolongado resulta em sua oxidação.
A extração da norbixina foi efetuada segundo o método de Couto et al. (1998,
p. 224). Utilizou-se uma proporção 1:3 m/v, com 100 g de sementes de urucum imersas
em 300 mL de etanol P.A. como solvente extrator. A mistura teve um tempo de extração
de 48 h, mantendo-se o material embrulhado em papel alumínio e à temperatura
ambiente. O extrato obtido foi conservado em congelador, acondicionado em frasco
escuro. Posteriormente, o extrato foi descongelado e utilizado na fabricação do papel.
2.3 Fabricação e tingimento do papel reciclado.
Para a fabricação do papel reciclado foram utilizados 200 g de papel, peso
seco, deixando-o de molho em água por 12 h. Após este período, o papel foi triturado
utilizando um liquidificador industrial. O papel já triturado foi depositado em uma bacia de
plástico e adicionou-se 4 L de água. Posteriormente, adicionou-se o corante e o fixador
em diferentes concentrações. Após homogeneizar a solução, utilizou-se o molde em
forma de peneira pela lateral da bacia até o fundo para aderir o papel. Retirou-se a
peneira lentamente, sem incliná-la, formando uma fina camada de papel. Posicionou-se a
peneira sobre uma superfície retirando o excesso de água. O papel foi submetido à
prensagem manual, entre duas tábuas de madeira, comprimidos por meio de parafusos e
porcas em sistema de alavanca, e seco a temperatura ambiente durante 1 dia.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Corante natural verde
O tingimento mais efetivo utilizando o corante natural verde, extraído do
espinafre com solução tampão pH 10, foi obtido com a concentração de 190 g/L de
extrato e 5 g/L de alúmen. As amostras retiradas pré e pós adição de alúmen estão
ilustradas na figura 3.
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Figura 3 - Amostras de papel reciclado tingido com corante natural extraído do espinafre na concentração de 190 g/L.
(A) Sem Alúmen, (B) Com alúmen 5 g/L
A

B

Fonte: os autores

Como observado na figura 3, a amostra que possui alúmen apresentou uma
coloração verde mais intensa. Assim, a partir desse resultado, verifica-se que o alúmen foi
efetivo e essencial na fixação do corante natural verde no papel reciclado.
Este resultado está de acordo com Schiozer e Barata (2007, p. 11), que
relataram que para manter a coloração natural da clorofila, e mantê-la estável por um
certo tempo, faz-se necessária a utilização de pHs maiores que 7, ou seja, o pH básico
torna a clorofila mais estável, quando comparado ao pH ácido. Outros fatores, como a
presença de luz e oxigênio durante as etapas de tingimento e secagem do papel
reciclado, podem ter influenciado na degradação da clorofila.
3.2 Corante natural laranja
O tingimento mais efetivo utilizando o corante natural laranja, extraído do
urucum, foi obtido na concentração de 100 g/L de extrato e 5 g/L de alúmen. Retirou-se
duas amostras de papel, uma sem adição de alúmen e outra com a adição de alúmen.
Ambas as amostras estão representadas na figura 4.
Figura 4 - Amostras de papel reciclado tingido com corante natural extraído do urucum na concentração de 100 g/L.
(A) Sem alúmen, (B) Com alúmen 5 g/L
A

B

Fonte: os autores
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Analisando a figura 4, verifica-se que o corante extraído do urucum apresentou
uma boa fixação e estabilidade, até mesmo sem a adição de alúmen. A influência do
alúmen no tingimento do papel, neste caso, foi de tornar suas cores mais vivas e intensas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O alúmen, além de fixar o corante no papel, foi responsável pelo aumento da
vivacidade das cores. Para os experimentos realizados a adição de 5 g/L foi satisfatória.
Quando se analisa a pigmentação dos corantes naturais no papel reciclado,
observa-se que o urucum possui uma aderência e estabilidade consideravelmente maior.
Assim, esse é uma ótima opção quando se trata de corantes naturais, uma vez que sua
eficiência é satisfatória mesmo sem o uso do agente fixador.
O espinafre apresentou uma pigmentação considerável, levando em conta a
sua sensibilidade. Esta pigmentação foi possível apenas com o uso do fixador alúmen.
Portanto, mais estudos são necessários para avaliar a aplicabilidade da clorofila como
corante, bem como, a sua estabilidade a longo prazo.
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ANÁLISE DA VARIABILIDADE ESPACIAL DA RADIAÇÃO SOLAR NO SUL DE
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Resumo: O recurso solar é um dos fatores que influenciam diretamente na geração de energia elétrica a
partir de sistemas fotovoltaicos. Para análise do recurso solar são utilizados instrumentos de medição de
radiação direta, global inclinada e global horizontal. A proposta deste trabalho é avaliar as variações
espaciais da radiação solar em uma região no Sul de Santa Catarina, limitada entre Florianópolis, Torres e a
Serra Catarinense. Os dados de radiação solar global inclinada, solar global horizontal e solar direta foram
retirados da base de dados Swera para 31 municípios nesta zona de controle. A partir do software Surfer,
mapas de superfície foram desenvolvidos, permitindo a análise da variabilidade espacial da radiação solar
em distintas longitudes e latitudes. Os mapas desenvolvidos apresentam médias diárias anuais e médias
diárias sazonais. A variabilidade espacial na zona de controle foi mensurada a partir de métricas de
medidas de média e dispersão. Em todos os casos analisados, a variação espacial apresentou pequena
amplitude devido à proximidade da área de estudo e a mínima variação nas latitudes e longitudes. A partir
da consideração de distribuição normal da radiação solar, pode-se verificar que para a zona de controle
considerada, a variação espacial da média diária anual da radiação solar é de até 5 %.
Palavras-Chave: Radiação Solar, Variabilidade Espacial, Sul de Santa Catarina.

1 INTRODUÇÃO
A radiação solar é a principal fonte de energia para os processos físicos,
químicos e biológicos que ocorrem no sistema Terra-atmosfera. O conhecimento sobre a
distribuição temporal e espacial da radiação solar, tem aplicabilidade em diversas áreas
científicas, como engenharia, arquitetura, meteorologia, agricultura, hidrologia e, ainda,
como indicador da variabilidade climática (Lohmann et al., 2006). Em termos práticos, na
aplicação de engenharia, o projeto e dimensionamento de sistemas fotovoltaicos exige o
conhecimento da distribuição temporal e espacial da radiação solar no local.
Um fator essencial para o desenvolvimento de projetos para utilização deste
potencial é o conhecimento da disponibilidade desse recurso energético. Um grande
esforço científico vem sendo desenvolvido na última década por diversos grupos de
pesquisa brasileiros para reduzir a barreira por falta de informações cientificamente
confiáveis do potencial energético disponível no território nacional. Esse esforço resultou
na publicação de mapeamentos do potencial solar com diferentes resoluções espaciais
utilizando diferentes metodologias como o Atlas Brasileiro de Energia Solar (Pereira et al.,
2010) e o Atlas Solarimétrico do Brasil: Banco de dados terrestres (Tiba, 2001). O Brasil
se destaca por receber grande incidência solar, devido as condições climáticas propicias
ao longo de seu território, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, responsáveis por
apresentar elevados índices de radiação solar. Dentre todas as regiões, a região Sul é a
que apresenta menores valores de radiação solar global média no Brasil, notadamente na
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costa norte do estado de Santa Catarina (4,25 kWh/m².dia), além disso, apresenta
também a maior variabilidade média anual. As características de clima temperado e a
influência de massas de ar polares contribuem para o aumento da nebulosidade nessa
região, principalmente durante os meses de inverno. (EPE, 2012).
De acordo com Pereira et al. (2017), a região Sul do Brasil apresenta a maior
variabilidade entre as estações do ano, isto é, o fluxo de radiação solar médio no verão é
cerca de 65% maior que o fluxo de radiação solar médio do inverno.
Este artigo apresenta uma análise da variação espacial da radiação solar,
utilizando como área de estudo o Sul de Santa Catarina. Mapas de radiação solar global
horizontal, radiação solar global inclinada e radiação solar direta são desenvolvidos. A
variabilidade espacial é mensurada a partir de métricas de medidas de média e dispersão.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
A ferramenta de apoio para realização do trabalho é o programa Surfer,
desenvolvido pela Golden Software Inc. que pode ser utilizado para a confecção de
mapas de variáveis a partir de dados espacialmente distribuídos. A base de dados
utilizada é proveniente do projeto Swera (Solar and Wind Energy Resource Assessment),
onde foram coletados dados de radiação global inclinada, direta e global horizontal de 31
cidades do sul de Santa Catarina, englobando a região compreendida entre Florianópolis,
Torres e a Serra Catarinense.
A zona de controle do estudo compreende a região do Sul de Santa Catarina,
entre 27°59’ e 29°33’ de latitude Sul e 48° 55’ e 49° 95’ de longitude Oeste. Os dados
utilizados para realização dos mapas foram das seguintes cidades: Araranguá,
Florianópolis, Paulo Lopes, Garopaba, Braço do Norte, Anitápolis, Lauro Muller, Orleans,
Tubarão, Laguna, Treviso, Siderópolis, Morro da Fumaça, Jaguaruna, Criciúma,
Forquilhinha, Maracajá, Balneário Arroio do Silva, Turvo, Morro Grande, Timbé do Sul,
Jacinto Machado, Sombrio, Praia Grande, São João do Sul, Torres, Balneário Gaivota e
Rancho Queimado.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 01 apresenta a distribuição espacial das médias diárias anuais de
radiação solar global inclinada, direta e solar global horizontal. A média diária anual da
radiação solar global inclinada apresentou uma dispersão de 0,12 kWh/m².dia, com média
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho apresentou uma análise da variabilidade espacial da radiação
solar na região limitada por Florianópolis, Torres e a Serra Catarinense, no Sul de Santa
Catarina. Os dados de radiação solar de 31 cidades foram provenientes do banco de
dados do projeto Swera. A avaliação de variabilidade espacial e temporal da radiação
solar é importante para garantir previsão do recurso solar e, consequentemente, da
geração de energia elétrica a partir de sistemas fotovoltaicos
A partir dos dados obtidos, pode-se verificar que para a zona de controle
considerada, a variação espacial da média diária anual da radiação solar é de até 5%.
Portanto, a radiação solar apresenta pouca variação no limite espacial analisado. A
pequena variação nos valores se deve a proximidade da área de estudo e a pequena
variação nas latitudes e longitudes. Na análise dos resultados, também se verificou a
afirmação de grande variabilidade média anual da radiação solar na Região Sul do Brasil.
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Resumo: As forrageiras são fundamentais para a alimentação animal, sendo necessário em sua
composição haver no mínimo 7% de proteína bruta para garantir a fermentação ruminal. Contra isso, um
problema encontrado para o cultivo das pastagens é a ocorrência de geada em algumas regiões, o que faz
diminuir a quantidade e qualidade das mesmas. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi avaliar a influência
da ocorrência de geada no teor de proteína bruta das forrageiras Brachiaria brizantha cv. Marandu;
Brachiaria brizantha cv. MG5 Vitória; Brachiaria brizantha cv. MG4; Panicum maximum cv. MG 12 Paredão;
Panicum maximum cv. Mombaça, e Panicum Maximum cv. Áries na região do extremo sul catarinense. O
estudo foi realizado no Instituto Federal Catarinense – Campus Santa Rosa do Sul, no ano de 2017. As
amostras das pastagens foram coletadas mensalmente na área de agrostologia e submetidas a análise de
proteína no laboratório de agrostologia. No mês de Julho de 2017 houve ocorrência de geada, sendo
utilizados os meses de Junho e Julho para comparação da qualidade das forrageiras. Após as análises,
pode-se concluir que houve diferença significativa entre os meses, porém não houve diferença entre as
pastagens, sendo todas afetadas por tal condição climática. Concluiu-se que após o período de geada,
nenhuma cultivar apresentou valor mínimo de proteína bruta para proporcionar boa a fermentação ruminal.
Palavras-Chave: Forrageiras, geada, proteína bruta, fermentação ruminal.

1 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 o consumo e a fermentação ruminal é necessário
que possua no mínimo 7% de proteína bruta (Valadares et al.,1997).
A região sul catarinense é caracterizada por invernos secos e eventualmente há
ocorrência de geadas, na média de três ocorrências anuais, que prejudicam não só a
produção de massa verde, como também a diminuição do teor de proteína bruta e
aumento das frações não digestíveis (qualidade) das pastagens. Os produtores podem
ser afetados diretamente por esse fator climático, ameaçando seus investimentos na
alimentação animal, se realizados em uma espécie de forrageira não tolerante a geada.
No geral, as brachiarias possuem características de crescimento em forma de
touceira, podem ser utilizadas para pastejo e produção de feno, alta tolerância a seca e
ciclo vegetativo perene, tendo exigência de fertilidade de solo baixa, média e alta,
variando conforme a cultivar, o que determina também produção de massa verde, teor de
proteína bruta e altura das plantas, além do manejo que deve ser adotado. As Panicuns
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possuem características de crescimento em forma cespitosa, média tolerância a seca,
ciclo vegetativo perene, podendo ser usada para pastejo e silagem, sendo a exigência de
fertilidade de solo alta para a produção de massa verde, assim como teor de proteína,
variável conforme as cultivares.
Conforme dados da empresa MATSUDA fornecidos em seus manuais, as
cultivares de Brachiaria e Panicum apresenta boa tolerância ao frio, deve ser ressaltado
que os teste realizados pela empresa são em condições de clima frio, mas sem incidência
de geadas, diferente do clima do extremo sul catarinense, que apresenta geadas fracas
no decorrer do inverno.
Este trabalho foi proposto com o objetivo de verificar a participação da proteína
bruta de forragens perenes de clima tropical coletadas antes e após a ocorrência de
geada durante o inverno do ano de 2017 na região extremo sul catarinense.

2 METODOLOGIA
O experimento foi conduzido no Instituto Federal Catarinense – Campus Santa
Rosa do Sul, na área de agrostologia, localizada a 6 m acima do nível do mar e que
possui precipitação média de 1.600 a 1.800 mm ao ano.
As forragens foram coletadas no mês de junho (antes da ocorrência da geada) e no
mês de julho (após a ocorrência de geada), conforme dados do INMET (2018) no ano de
2017 a maior intensidade de geada ocorreu no dia 19 de julho. Entre as coletas
perfizeram 21 dias, para verificação da participação da proteína bruta, foram coletadas
amostras das forragens perenes de clima tropical, Brachiaria brizantha (Syn. Urochloa) cv.
Marandu; Brachiaria brizantha (Syn. Urochloa) cv. MG5 Vitória; Brachiaria brizantha (Syn.
Urochloa) cv. MG4; Panicum maximum cv. MG 12 Paredão; Panicum maximum cv.
Mombaça, e Panicum Maximum cv. Áries.
A proteína bruta foi determinada pelo método de micro Kjeldahl, conforme
procedimento citados por Silva e Queiroz (2006), onde são pesadas em balança de
precisão de 0,0001g, aproximadamente 100 mg da amostra parcialmente seca, moída em
granulometria de 1 mm, após a amostra pesada é transferida para tubos de ensaio em
vidro de borosilicato, identificados, e acrescentado 7 ml de mistura digestora (sulfato de
potássio com sulfato de cobre pentahidratado (10:1). Em seguida, é realizada a digestão
em bloco digestor com aumento gradual em 50 °C a cada meia hora até atingir a
temperatura de 350 °C, mantendo essa temperatura até a amostra atingir o ponto de
viragem, que é observado pela coloração verde claro. Após esfriar, são adicionados 10
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mL de água deionizada no tubo e homogeneizando a amostra por agitação manual. Após
isso, os tubos são levados ao conjunto de destilação micro-kjendal, onde são
acrescentados 20 mL de NaOH a 70%, em um Erlenmeyer são adicionados 10 mL de
ácido bórico a 4% adicionado os indicadores: vermelho dimetila e verde de bromocrenol.
Ao final da destilação com o recuperado no Erlenmeyer (50 ml), o conteúdo é titulado com
H2SO4 0,106N, até o ponto de viragem (rosa claro). Para obter o valor da porcentagem
de proteína da amostra das forragens, o volume de ácido gasto foi colocado na seguinte
formula:
Para se obter o valor da porcentagem de proteína da amostra, o volume de ácido
gasto foi inserido na seguinte fórmula: %PB = (((Vol. H2SO4 x 14 x 0,106)x 6,25 )x
100)/peso da amostra.
Os resultados obtidos foram submetidos a análise de variância e ao teste de tukey
ao nível de 5% através do pacote estatístico PAST 3.20 (Hammer, 2018).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 1 estão descritos os níveis proteicos de seis cultivares de forrageiras
perenes de verão, sendo estas pertencentes a duas espécies, a espécies de Brachiaria
brizantha e a de Panicun maximun.
Tabela 01 – Teor de proteína bruta de forrageiras perenes de verão das cultivares Brachiaria brizantha e Panicum
maximun no inverno antes e após a ocorrência de geada

Forrageira

% PB, antes da geada,

% PB, após a geada,

mês de junho

mês de julho

Brachiaria brizantha cv. Marandu

8,29aA

2,53bA

Brachiaria brizantha cv. MG4

9,12aA

3,54bA

Brachiaria brizantha cv. MG5 Vitória

5,78aA

2,99bA

Panicum maximum cv. Áries

5,93aA

2,74bA

Panicum maximum cv. Mombaça

6,81aA

2,53bA

Panicum maximum cv. MG 12 Paredão

5,76aA

2,12bA

Média

5,76aA

2,12bA

Médias seguidas de mesma letra, minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas, não diferem (P>0,05) pelo teste de
Tukey.
Fonte: Autor

Pode ser observado que não houve diferença entre as médias de proteína bruta
(PB) dos cultivares antes e depois da ocorrência da geada, sendo o valor médio
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observado de 5,76% de PB. Também pode ser observado na Tabela 1 que no mês de
Junho as cultivares de Brachiaria brizantha Marandu e MG4 apresentaram valores acima
de 7% de PB, valor esse preconizado por Valadares et al. (1997) como sendo o mínimo
para que não ocorra redução no consumo de matéria seca e boa fermentação ruminal.
Nesse caso seria recomendado ao produtor a utilização de sal proteínado à dieta dos
bovinos, melhorando assim o consumo de matéria seca e a digestibilidade das demais
cultivares de Brachiaria brizantha e de Panicum maximun estudadas.
Após a geada ocorrida no mês de junho, os valores de proteína bruta decresceram
acentuadamente (P<0,05) em relação aos valores observados antes da geada em todas
as cultivares estudadas, sendo que o valor médio entre as cultivares após a geada foi de
2,53% de PB, condição essa que mesmo com a utilização de um reforço nutricional
através de sal proteínado, talvez não atenderiam as necessidades mínimas do rúmen
para uma boa fermentação. .
Comparando os resultados, pode-se observar que em todas as cultivares houve
perda de qualidade após a presença de geada. O grupo das cultivares de Panicum
maximun demonstrou menores perdas a tal condição climática, sendo a cultivar de
Panicum maximun MG 12 Paredão (Figura 1) apresentou menor decréscimo de proteína
bruta, passando o valor de 5,76% para 2,12%, redução de 36,8% no valor de PB, apesar
de que esse cultivar já não atendia as necessidades mínimas de proteína bruta para a
boa fermentação ruminal. Por outro lado, a Brachiaria brizantha cultivar MG 5 foi q que
apresentou maior queda nos teores de proteína bruta passado de 5,78% antes da geada
para 2,99% após a geada, diminuindo o teor de proteína bruta em até 51,7% (Figura 2).
Segundo Jacques (2003), além de diminuir a qualidade das forragens, as geadas
recorrentes no inverno prejudicam a rebrota natural das pastagens e fazem com que as
mesmas sejam rejeitadas pelos animais, enquanto que Canto et al. (2001) ao estudar
manejo de alturas em Panicum Maximum cv. Tanzânia no período de inverno, verificou
que a diminuição da qualidade da forragem também estava atrelada ao aumento de
material senescente em função da ocorrência de geada.
O aumento do material senescente se dá pela condição que a geada proporciona
dentro dos estômatos das folhas, que congelam seu conteúdo e rompe a parede celular,
extravasando o conteúdo para fora da célula, diminuído a qualidade e deteriorando a
folha.

ISSN: 2526-4044 p. 86 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul
Figura 1- Panicum Maximum cv. MG 12 Paredão uma semana após geada demostrando a grande participação de
material senescente

Fonte: autor.
Figura 2- Brachiaria Brizantha cv. MG 5 uma semana após geada demostrando a grande participação de material
senescente

Fonte: autor.

É importante salientar que houve crescimento das forragens durante o inverno,
mesmo após ocorrência de geada na região onde o estudo foi realizado, pois o microclima da região apresentam temperaturas no inverno acima de 15°C, sendo que o
principal limitante para melhor crescimento seria o fotoperíodo, sendo necessário por
parte dos produtores a utilização de correção através da utilização de sal proteínado da
dieta ofertada aos bovinos.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As forrageiras perenes de verão estudadas apresentaram na média valores
inferiores as necessidades proteicas dos bovinos no inverno antes da ocorrência da
geada, sendo que após esses valores decresceram o que prejudicariam mais o consumo.
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Resumo: Trata-se de um recorte do projeto de extensão Desenvolvimento Regional e Formatação do
'Corredor Cultural Aparados da Serra Geral Catarinense' o qual evidencia o Caminho dos Conventos como
importante elemento histórico-cultural do sul de Santa Catarina, pelo fato do mesmo iniciar no século XVIII
inédita via de comunicação entre o litoral e os campos de cima da serra. Procedeu-se ao levantamento dos
vestígios da cultura material e imaterial relacionada ao tropeirismo em Timbé do Sul. Foram utilizadas fontes
primárias, tais como, mapas e documentos pessoais, além de tomada de depoimentos e entrevistas; estas,
registradas em áudio e vídeo e, posteriormente transcritas. Após, o reconhecimento e observação in loco,
dos vestígios das possíveis rotas utilizadas na abertura do Caminho, perfazendo-o em alguns trechos. As
histórias de vida levaram em consideração que o estabelecimento de uma relação dialógica com a
comunidade é fundamental para aflorar memórias. Em especial, a colaboração, como entrevistadores, de
estudantes do Campus, oriundos do município alvo. Na identificação do percurso 'dos Conventos',
vislumbram-se alguns trechos em meio à mata e plantações, pontos geográficos e estruturas arquitetônicas
antigas em meio as serrarias; outros trechos seguem as margens e os passos dos rios que se formam
desde o alto da Serra Geral, atingindo o Oceano Atlântico na localidade denominada Morro dos Conventos,
no município de Araranguá. Como resultado, a sensibilização dos moradores da região e reconhecimento
de que a sua historicidade são possibilidades para a formatação de um produto turístico, forte culturalmente
e economicamente significativo, atraindo potenciais consumidores do turismo de conhecimento. O Caminho
dos Conventos é um mosaico de elementos histórico-culturais a serem vislumbrados como atrativo e
produto turístico nos planejamentos de turismo e de desenvolvimento para o meio rural.
Palavras-Chave: Desenvolvimento regional; Caminho dos Conventos; Turismo.

1. INTRODUÇÃO
No decorrer dos séculos XVIII e XIX, a região sul do Brasil e, em especial, o
território compreendido entre o planalto sul brasileiro e o litoral catarinense, conforma-se
em território com muitas especificidades históricas e culturais. Distingue-se de outras
ocupações nacionais, tanto em razão das investidas governamentais, de reconhecimento,
exploração e expansão de espaços territoriais e populacionais, quanto pela presença de
aventureiros, de homens de negócios e de outros exploradores de tempos remotos que
por aqui transitaram e contribuíram para a posterior fixação populacional, criação de vilas
e as subsequentes relações sócio espaciais aqui estabelecidas.
Chama a atenção, as marcas deixadas pelas dinâmicas e pelos processos
desta expansão e ocupação, quando, por exemplo, vislumbramos o sistema de redes de
comunicações e de transporte os quais, ainda contemporaneamente, servem à região ora
em foco do trabalho.
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De outro modo, a identidade, resultado das relações estabelecidas entre os
homens e a natureza e entre si, conformaram uma peculiaridade às terras e aos
habitantes do sul do Brasil, podendo-se afirmar que os elementos dessa identidade se
entrelaçaram nas pegadas e nos rastros de animais. Neste sentido, a presença dos
tropeiros, que conduzem, inicialmente, desde a região do Rio da Prata, gadarias
(cavalares, muares e bovinos), couros, charques e, mais tarde, outras mercadorias para
as

demais

regiões

brasileiras,

tornaram-se

referências

históricas

e

culturais

determinantes.
Desde o século XVI, foram abertos muitos caminhos com a finalidade de fazer
a ligação da região desde o Rio da Prata, passando pelo sul até atingir a região sudeste
do Brasil. Denominado de Estrada da Praia ou Caminho da Praia (1703), realizava-se
entre Colônia de Sacramento e Laguna, primeiro por soldados e aventureiros; com
Domingos de Filguera, responsável pelo seu traçado cartográfico, passam os tropeiros a
utilizá-lo no preamento de gado nas Vacarias e na aquisição de mulas nos criatórios de
Montevidéu (Uruguai). Inicialmente, de acordo com OLIVEIRA (p. 194, 2004), era “o
caminho utilizado para fugir das viagens marítimas, e trazer gado, vacas e cavalos até
Laguna” e, daqui, eram embarcados de navio ou seguiam pela Serra do Ambrósios (na
região atual de Joinvile, SC).
A reprodução do mapa assinala o roteiro das tropas utilizando o Caminho da
Praia.

Fonte: ZUCCHERELLI, M.. 2008
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No devir histórico, outra via de comunicação é empreendida recebendo a
denominação de Caminho dos Conventos (1729) ou Caminho de Souza Farias. Seguido
do Caminho Real ou Caminho das Tropas (1731), aberto por Cristóvão Pereira de Abreu,
este seguia o trajeto inicial do Caminho da Praia, porém, na altura de Viamão (RS),
tomava o rumo dos Campos das Vacarias de Los Piñales, para encontrar o Caminho dos
Conventos e dali atingir os Campos de Lages, de Campos Curitibanos e os Campos
Gerais de Curitiba, seguindo-se por Sorocaba até alcançar São Paulo.
Posteriormente, outros caminhos foram utilizados, muitos dos quais, em
determinado trecho, se mesclavam aos já utilizados, a exemplo do Caminho da Vacaria
dos Pinhais e do Caminho das Missões (1816), entre outros.
1.1. O CAMINHO DOS CONVENTOS
O Sargento-mor, Francisco de Souza Faria, dentro de um projeto maior de
ampliação do domínio português na região do Rio da Prata, iniciou em 11 de fevereiro de
1728, em território catarinense, a abertura de um caminho que dispensasse o transporte
de animais e mercadorias pelo mar via porto de Laguna. Iniciada a empreitada com 96
homens, a partir da foz do Rio Araranguá, então denominado de Ribeirão Cangicaçu,
rumo à Serra Geral.
Transpondo acidentes geográficos, tais como rios, banhados e lagoas;
enfrentando animais, intempéries e percorrendo longas distâncias, a tropa que
acompanhava o desbravador, enfrentava também a dificuldade de transpor a grande
muralha da Serra Geral, na faixa de terra entre o nordeste do Rio Grande do Sul e o
extremo sul de Santa Catarina. Com Souza Faria, esta região passava a tomar parte de
um movimento histórico, com a abertura em 1729, do Caminho dos Conventos.
Da localidade de Morro dos Conventos, de acordo com Schmidlin in SANTOS
(pg. 99), deu-se início a abertura do caminho, cujo percurso inicial (litoral e transposição
da Serra Geral) levou em torno de um ano. Em relatório, Souza Farias registra que
''Saindo de Laguna marchei com toda a tropa pela praia a buscar o Rio Araranguá e nele
o sítio a que chamam os Conventos". Após enfrentarem córregos e ribeirões, fazendo
pontilhões e cortando matos, encontrou uma vereda “pela qual abriram um caminho que
lhes deu acesso ao Cimo da Cordilheira".
Esta epopeia é o cenário de um grande evento histórico que atrai o olhar de
cientistas sociais e da comunidade em geral para a região sul catarinense. A descrição
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deste caminho tem seu traçado desde o atual município de Araranguá, passando pelos
municípios de Ermo, Turvo e Timbé do Sul. Este último era o provável local onde foi feita
a transposição da Serra Geral, unindo litoral e planalto sul brasileiro por Souza Faria.
Percorrer o caminho, descrever os elementos e encontrar vestígios que trazem
a tona este passado, além de identificar o traçado atual, em conjunto com outras ações de
valorização patrimonial, as quais têm se demandado na região, vem a demonstrar a
importância do Caminho dos Conventos para a região.
Soma-se a isso, o fato de os envolvidos neste trabalho, estudantes e a
comunidade do entorno do Campus Santa Rosa do Sul, serem oriundos de regiões com
identidade tropeira. Muitos deles possuem familiares no exercício de atividades remotas
vinculadas ao tropeirismo, tais como condutores e negociantes de tropas, comerciantes
em estabelecimentos junto aos caminhos, proprietários de hospedarias e de pousos para
homens e animais, produtores de gêneros alimentícios, etc.. Destas atividades e de suas
vivências, o legado para a contemporaneidade vem a compor uma verdadeira rede de
bens e serviços, de costumes e tradições, com características e herança tropeira.
2. METODOLOGIA
Para a delimitação e caracterização sócio-histórico-espacial do campo de ação
procedeu-se a coleta e análise de dados em torno dos processos históricos relacionados
ao tropeirismo, utilizando a pesquisa bibliográfica, documental e fontes orais.
Fez-se a tomada de depoimentos, registro e transcrição das histórias de vida de
membros da comunidade por meio de recursos audiovisuais (filmagem e fotografia) e de
anotações.
A verificação in loco de percurso terrestre deu-se com a saída a campo para
registro de eventos.
A análise dos dados e sua interpretação serviram-se da metodologia da educação
para o patrimônio e da história oral de vida.
Para o desenvolvimento de produto interpretativo utilizou-se design conceitual para
confecção de mapa e de maquete sensorial.
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3. RESULTADOS E DISCUSSAO
A contextualização histórica e geográfica, como exercício metodológico serve ao
trabalho desenvolvido de modo a não perder de vista a noção de totalidade e para que
cada elemento seja compreendido na sua situação de conjunto.
O fortalecimento de ações e da produção de conhecimento conseguida com a
efetiva participação de estudantes, especialmente os residentes de Timbé do Sul, resgata
as várias dimensões de agir com vistas ao desenvolvimento regional considerando a
historicidade e a cultura da região.
Entre os depoimentos, o de Ari Alexandre da Silva (SILVA, 22 de julho de 2017),
nascido em 1938, em Capela dos Ausentes, atual São José dos Ausentes (RS) e extropeiro, acena para algumas possibilidades: por um lado, a criação de produtos e de
conteúdos possíveis para uma escrita histórica e para um alavancar do turismo de
conhecimento. Por outro, a produção de conteúdos-suportes para ações de educação
para o patrimônio a serem desenvolvidos junto à comunidade regional para a revitalização
dos sentimentos de pertencimento da mesma.
Deste modo, sobre o movimento histórico do tropeirismo doméstico e regional, o
depoente anteriormente nomeado, enfatiza que:
Todo lavrador aqui tinha ligação com os tropeiros porque o colono vendia o produto dele
daqui e comprava de lá .... os catarinenses produziam, o milho, feijão, o arroz, o açúcar. E
dai o serrano trazia de lá, o pinhão, queijo, charque e coisa e tal; eles traziam vaca no
inverno pra não morrer lá de fome ...pra escapar do frio . Então sempre houve essa
interligação, todo mundo conhece essa, essa interligação ... a Serra do Rio Fortuna que é
aqui, aqui é um caminho de tropeiro.(SILVA, 22 de julho de 2017)

Seguindo as entrevistas com a comunidade para rememorar histórias, priorizando a
metodologia do inventário participativo, as mesmas produziram informações diferenciadas
para o campo dos estudos históricos da região.
A tentativa de localização do percurso feito por Souza Farias, no trajeto “subida da
serra”, é o resultado de maior aporte para este trabalho. Neste, se afirma que, para
transpor a Serra Geral, o mesmo fez uso de uma vereda, onde se localiza ao que
denominam localmente de “serra da Nica” e não na atualmente propalada “Serra da
Rocinha”.
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Neste sentido, informantes qualificados contribuem com suas narrativas que
induzem a assertiva da localização do antigo Caminho dos Conventos, no trajeto “subida”
da serra, em Timbé do Sul, ocorrer no percurso via “Serra da Nica”.
A depoente Olivia Maria Mondardo Bernhardt (BERNHARDT, 15 de junho de
2017), com 72 anos de idade, nascida em Timbé do Sul, ao recordar suas origens e a
relação com os tropeiros, principalmente, o trabalho de seu marido, ajudante de tropas
desde a década de 1950, assinala que as tropas “vinham do Rio Grande do Sul, de São
Jose dos Ausentes para Timbe e Ararangua (...) pela serra velha, passavam pelas
‘curticeiras’, ‘pendura’, ‘pé da serra’”.

Aponta também a propriedade de Angelo

Mondardo, seu pai, localizada na praça (jardim) do município atualmente e, a de Antonio
Zilli, como locais que serviam de pouso para tropeiros e descanso para as tropas.
A defesa da via “Serra da Nica”, ser a senda construída pelo Sargento-mor
Francisco de Souza Farias para atingir os campos de cima da serra, tem como argumento
também a assertiva do pesquisador da temática histórica do tropeirismo, Henrique Paulo
Schmidlin (SCHMIDLIN, 14 de maio de 2018). Ele, ao verificar in loco o percurso, também
afirma ser “flagrante a intensa utilização outrora dessa trilha, quer no transporte de
mercadorias e produtos do litoral para os planaltos, bem como no sentido inverso, pelo
afundamento do caminho”.

Fonte: autor
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O mapa acima representa o território e o trecho inicial do Caminho dos Conventos,
cujos elementos resgatados dos apontamentos de Souza Farias são confrontados, com
depoimentos e estudos da contemporaneidade, trazendo a assertiva para a qual aponta a
vereda da Serra da Nica como o local de “subida-da-serra” realizada pelo desbravador no
século XVIII. Sinaliza também, o ponto de partida da tropa de Souza Farias, desde o
litoral, na foz do Rio Araranguá, no Morro dos Conventos, percorrendo-o pelos atuais
municípios de Araranguá, Ermo, Turvo e Timbé do Sul, até atingir a borda do planalto na
região dos campos de cima da serra em São José dos Ausentes, no rio Grande do Sul.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A metodologia de caráter participativo é de fundamental importância para a
execução de projetos de extensão. Ela permite a transposição/eliminação de
barreiras/fronteiras aproximando o ensino e a pesquisa dos membros da comunidade,
concorrendo assim para o alcance de objetivos comuns.
Os envolvidos, estudantes e entrevistados, tornaram-se sujeitos propositivos de
reconhecimento, de valorização e de desenvolvimento de processos culturais,
vislumbrando-os como fator de enriquecimento comunitário, melhoria de autoestima e
desenvolvimento econômico.
Subsidiar qualitativamente os conteúdos, além de criar e comunicar sobre e com os
elementos apontados durante o processo de extensão, permitiu que, conjuntamente, se
vislumbrasse as prioridades e os desafios que a região precisa desenvolver e ultrapassar.
O turismo de conhecimento, aliado ao já consolidado turismo de aventura na região dos
cânions do Sul do Brasil, adquire, por meio deste trabalho, um impulso para que o mesmo
seja fator de agregação de valor e renda para a região.
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INFLUÊNCIA DE FORMAS DE POLINIZAÇÃO NA PRODUÇÃO E QUALIDADE DE
FRUTOS DE MARACUJAZEIROS
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Resumo: Atualmente o maracujá destaca-se como opção de cultivo para agricultores familiares da região
Sul de Santa Catarina. As flores são autoincompatíveis necessitando de polinização cruzada para aumentar
sua frutificação. Este trabalho foi conduzido em Jacinto Machado/SC, em pomar novo de maracujazeiro
azedo (Passiflora edulis), conduzido em sistema de latada. O experimento constou de três tratamentos:
polinização artificial (manual) tradicional; polinização manual entre plantas estritamente distintas; e
polinização natural, realizada pelas mamangavas. Nas condições ambientais em que esta pesquisa foi
realizada, conclui-se não ser necessária a realização da polinização manual em flores de maracujazeiros,
provavelmente decorrentes da suficiente presença de polinizadores, preponderantemente de mamangavas.
Palavras-Chave: pólen, Passiflora, mamangava.

1 INTRODUÇÃO
A cultura do maracujazeiro vem ganhando destaque na região Sul de Santa
Catarina como opção de cultivo sustentável e apresenta boa adaptação e crescente
mercado consumidor.
Na cultura do maracujazeiro existem vários fatores e interações que interferem na
produtividade dos pomares, como fatores climáticos, de solo, da qualidade das mudas, do
estado fitossanitário, do manejo do solo, da cobertura do solo e da adubação e a
polinização.
De acordo com as informações técnicas disponibilizadas por vários pesquisadores,
as plantas do maracujazeiro-azedo são autoincompatíveis, sendo, então, dependentes da
polinização cruzada para o desenvolvimento do fruto. Entre os insetos que visitam as
flores do maracujazeiro-azedo, a mamangava (Xylocopa spp.) é o mais importante agente
polinizador. A polinização das flores é extremamente dependente dos agentes
polinizadores e sua eficiência pode comprometer a frutificação (Junqueira et al., 2001;
Lima et al., 2011).
Complementarmente à polinização natural, a prática da polinização manual de
flores pode aumentar significativamente a produção de frutos, bem como de sua
qualidade (maior tamanho e aspecto do fruto). Hammer (1987) obteve um vingamento de
76% de flores a partir da polinização manual e cruzada, e apenas 7% quando da
polinização natural dependentes das mamangavas. No mesmo trabalho, o autor verificou
que a quantidade de sementes formadas nos frutos foi de apenas 25% nas plantas
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polinizadas naturalmente, quando comparadas à polinização manual e cruzada,
acarretando no menor desenvolvimento dos frutos e menor teor de suco.
Em função do exposto, o objetivo do trabalho visou estudar a eficiência de formas de
polinização em maracujazeiros e sua relação com a produção e qualidade dos frutos.

2 METODOLOGIA
A presente pesquisa estudou diferentes formas de polinização em maracujazeirosazedos (Passiflora edulis) e foi desenvolvida numa propriedade particular localizada no
Município de Jacinto Machado/SC, em pomar novo, cultivado em espaçamentos de 4m x
2m. O clima da área experimental é classificado de acordo com a Köppen e Geiger como
clima Cfa. A temperatura média da região é de 19°C e a pluviosidade média anual de
1366 mm.
O experimento constou dos seguintes tratamentos: 1) Polinização por mamangavas
+ polinização artificial (manual) tradicional ou usualmente praticada pelos produtores, não
estritamente realizada entre plantas diferentes; 2) Polinização por mamangavas +
polinização artificial (manual) estritamente realizada entre plantas distintas; e 3)
Polinização natural, preponderantemente realizada pelas mamangavas. Quando da
polinização realizada estritamente entre plantas diferentes, o pólen utilizado para a
fecundação das flores era proveniente de plantas cultivadas em fileiras distintas e
anteriormente a cada nova coleta de pólen fazia-se a limpeza dos dedos visando eliminar
resquícios de pólen após as polinizações efetuadas.
Cada tratamento foi constituído de um total de 25 plantas, conduzidas em
condições semelhantes de clima, solo e adubação. Destas, foram coletados dados
relativos ao vingamento de frutos, número, tamanho e peso médio e produção total dos
frutos (Kg/ha), bem como da quantidade de polpa.
Para quantificar o percentual de vingamento de flores, as avaliações foram
efetuadas durante as primeiras seis semanas após o início do florescimento. Nestas
ocasiões, as flores foram identificadas avaliando-se a efetiva fertilização e formação de
frutos, em anotações realizadas uma semana após a abertura da flor.
Para avaliar o peso médio dos frutos e a quantidade de polpa, a cada 21 dias
realizava-se a colheita aleatória de aproximadamente 10 frutos.
Os dados coletados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey a
5% de probabilidade de erro, visando comparar as diferenças entre os tratamentos
estudados.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os principais resultados da presente pesquisa estão relacionados nas Tabelas 01 e
02. Verifica-se que as diferentes formas de polinização efetuadas não proporcionaram
diferenças na circunferência dos frutos, no peso médio dos frutos e da polpa. Estes
resultados mostram que não houve vantagens da realização adicional da polinização
manual usual ou estritamente cruzada demonstrando a eficiência da polinização natural,
essencialmente realizada pelas mamangavas.
Tabela 01 – Circunferência, peso médio de frutos e da polpa de maracujazeiros-azedos em função de diferentes formas
de polinização. Jacinto Machado/SC, 2016.
Circunferência dos
Peso médio dos frutos Peso médio da polpa
Tratamentos
frutos (cm)
(g)
(g)
1. Polinização natural + usual

27,8 a

252,3 a

99,8 a

2. Polinização natural + cruzada

29,3 a

278,7 a

103,2 a

3. Polinização natural

28,2 a

267,7 a

105,9 a

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5%.

Verifica-se que houve maior percentual de flores efetivamente fertilizadas quando a
polinização destas foi realizada naturalmente, preponderantemente pelas mamangavas.
Tabela 02 – Percentual de vingamento de flores e produção de maracujazeiros-azedos em função de diferentes formas
de polinização. Jacinto Machado/SC, 2016.
Vingamento de flores (%)
Produção total (Kg/ha)
Tratamentos
1. Polinização natural + usual

91,7 a

13.902 a

2. Polinização natural + cruzada

76,0 b

14.426 a

3. Polinização natural

84,2 ab

14.070 a

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5%.

De acordo com Silva et al. (2014), o percentual de vingamento e qualidade dos
frutos são dependentes do número de abelhas de grande porte presentes nos cultivos. O
experimento em questão não teve por objetivo avaliar o quantitativo populacional destas
abelhas e nem a frequência de visitação das mesmas; no entanto, em função da
diversidade vegetal e boa conservação das áreas naturais existentes no entorno da área
cultivada com maracujazeiros percebeu-se, com boa regularidade, intensa presença
destas no local, o que provavelmente contribuiu para a obtenção destes resultados. Silva
et al. (2014) descrevem que a presença de plantas cultivadas e nativas próximas aos
cultivos(?) de maracujazeiro favorecem a nidificação e crescimento populacional das
mamangavas, favorecendo a polinização de algumas espécies vegetais, como o
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maracujazeiro. Também é conveniente informar a conscientização do produtor rural local
que, em função do conhecimento da biologia floral e da conscientização sobre a
importância das mamangavas nos pomares, tem evitado quaisquer pulverizações nos
períodos vespertinos, momento de maior presença destes insetos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nas condições ambientais em que esta pesquisa foi realizada conclui-se não ser
necessária a realização de práticas adicionais de polinização manual em flores de
maracujazeiros, provavelmente decorrentes da suficiente presença de populações de
mamangavas no local, estimuladas pela manutenção da diversidade vegetal presente no
entorno e pela conscientização do produtor rural em promover a manutenção desta
importante espécie polinizadora.
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O USO DE VÍDEOS EDUCACIONAIS COMO FERRAMENTA NO ENSINO DE
BIOLOGIA
Resumo: O desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) criou possibilidades
inovadoras em diversas áreas do conhecimento, dentre elas a educação. Antes da inserção das TIC na
área da educação, não era possível disponibilizar conteúdos e atividades para os alunos poderem acessar
de qualquer lugar e a qualquer momento. No ensino de ciências, por meio dos Ambientes Virtuais de
Aprendizagem, tornou-se possível incluir diversos tipos de materiais que possam contribuir para o
aprendizado dos alunos: vídeos, apostilas, questionários, ambientes de experimentação e simulação para
prática, e outros. Neste sentido, este artigo apresenta o uso de um AVA no ensino de Genética, no ensino
de Biologia com uma turma de terceiro ano do ensino médio em uma Escola de Educação Básica do
Extremo Sul Catarinense, como meio para disponibilização de vídeos de resolução de questões, permitindo
em um só espaço consultar as questões e as suas resoluções comentadas. Como metodologia, pesquisaação permitiu explorar as práticas inovadoras desenvolvidas e após, realizou-se uma análise de conteúdo
de uma entrevista aberta feita junto a docente da disciplina. Com os resultados, observou-se que a
disponibilização desses materiais no AVA auxiliou na disciplina, pois agregou novos recursos às práticas,
permitiu aos discentes acesso às informações independentemente de localização temporal e espacial,
desenvolvendo também a autonomia dos mesmos.
Palavras-Chave: AVA, Vídeos Educacionais, Biologia.

1 INTRODUÇÃO
O desenvolvimento exorbitante da tecnologia vem se mostrando cada vez mais
presente em todas as áreas, facilitando processos como comunicação, divulgação e
acesso à informação. Neste sentido, de acordo com Presby (2017), ferramentas voltadas
a tecnologia digital e a educação inclusiva tem muito a agregar ao processo de ensino e
aprendizado, tornando-a mais fácil tanto para os alunos quanto para os professores.
Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) são considerados neste contexto,
grandes aliados na educação, pois por meio deles é possível a disponibilização de
diferentes conteúdos extraclasse para acesso dos alunos. No ensino de disciplinas
relacionadas às ciências, os AVA permitem a inclusão recursos que facilitam a
compreensão dos conteúdos, tornando-os mais significativos para a realidade do aluno
(LACERDA; SILVA, 2016).
Tendo em vista a necessidade de um recurso que estivesse disponível para os
alunos além da sala de aula, este artigo apresenta a experiência de utilização de um AVA
na disciplina de Biologia. Sendo assim, objetiva-se responder a seguinte pergunta de
pesquisa: como os vídeos educacionais podem auxiliar no processo de ensino e
aprendizagem em uma turma de terceiro ano do ensino médio na disciplina de Biologia?
Com intuito de responder tal indagação, inicialmente será apresentado o referencial
teórico base para a elaboração deste trabalho, seguido da metodologia utilizada, bem
como dos resultados e por fim considerações finais.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
De acordo com Santos (2012), a nova geração de alunos chega à escola com
sede de aprender algo que lhe seja atraente e significativo. Cabe à escola este desafio de
ensinar esta nova geração tornando-os muito mais do que alunos expectadores, formar
cidadãos ativos e construtores do seu próprio conhecimento.
Dados do CETIC.br (2016), indicam que mais de 70% dos estudantes
entrevistados fazem uso do smartphone como meio para acesso a Internet, utilizando-a
mais de uma vez ao dia. Observa-se assim que, em geral, os alunos possuem acesso aos
recursos tecnológicos, o que faz-nos refletir ainda mais sobre a importância do seu uso no
contexto educacional.
Sabendo dos inúmeros recursos das TIC disponíveis para uso educacional, a
partir do contexto educacional apresentado neste artigo, buscou-se verificar se uso de
vídeos educacionais e do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle, em forma
conjunta. Auxiliam no aprendizado dos alunos. Os AVA são caracterizados por Silva
(2016) como espaços online que permitem disponibilizar conteúdos, além de administrar a
interação entre os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.
Um dos recursos que podem ser incluídos em um curso no AVA, são os vídeos
que de acordo com Silva, Rodrigues e Silva (2017) captam a atenção do aluno e
despertam a sua curiosidade em relação aos processos científicos e tecnológicos. Voltado
ao ensino de biologia, Maria, Carneiro e Matos (2013) afirmam que, em geral, as aulas
nas escolas estão restritas ao modelo expositivo, fazendo que com os alunos percam a
atenção mais facilmente, Ainda segundo os mesmos autores, este problema seria
resolvido com o uso de ferramentas audiovisuais e computacionais.
Neste sentido, o presente trabalho apresenta o desenvolvimento de vídeos
educacionais e a inclusão e disponibilização deles em um AVA, proporcionando aos
discentes um só espaço online a revisão dos conteúdos apresentados em sala de aula,
bem como resolução e revisão de exercícios.
3. METODOLOGIA

Para atingir o objetivo deste trabalho, tomou-se como base uma pesquisaação, que acordo com Tripp (2005) busca fazer uso de técnicas de pesquisa para
informar a ação que se decide tomar, com o propósito de melhorar determinada prática.
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Neste trabalho, é descrita a elaboração de vídeos educacionais e postagem
dos mesmos em um AVA Moodle, onde em conjunto com outros recursos educacionais,
proporcionou aos discentes o acesso a assuntos da disciplina de biologia, revisão do
conteúdo, resolução e correção de exercícios. Esta atividade prática foi realizada na
disciplina de Biologia, abordando os assuntos de Interação Gênica com turmas de terceiro
ano do ensino médio, totalizando cerca de 25 alunos de uma Escola Pública do Extremo
Sul de Santa Catarina.
Além disto, uma a entrevista aberta foi realizada junto a docente da disciplina a
fim de obter sua percepção quanto ao uso de vídeos no AVA. Como método de análise,
se utilizou da análise de conteúdo, conforme indicado por Bardin (2011).
Uma vez estabelecida e aplicada esta prática, passa-se a apresentação e
discussão dos resultados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como forma de proporcionar um melhor entendimento do conteúdo por parte
dos alunos, buscou-se o uso de vídeos educacionais como ferramenta no processo de
ensino e aprendizagem. Para isso, um resumo do conteúdo apresentado presencialmente
em conjunto com os exercícios propostos, foram postados em um AVA, ofertado e
suportado pelo laboratório de pesquisa X. Como forma de auxiliar os alunos na correção
dos exercícios e revisão dos assuntos abordados presencialmente, os pesquisadores em
conjunto com os docentes, elaboraram 4 vídeos educacionais, explanando a resolução de
questões propostas pela docente da disciplina.
Os vídeos foram gravados utilizando smartphones nas dependências da
escola, contando com materiais como: espaço físico, quadro de vidro, um projetor para
exibir os exercícios e caneta hidrográfica.
Posteriormente, os mesmos foram editados. Quando finalizados, eles foram
postados no YouTube em formato não listado, permitindo que somente os usuários com
endereço de acesso conseguissem visualizá-los. Após postados no Youtube, o endereço
de acesso aos vídeos, foi incorporado ao curso no AVA, complementando as informações
teóricas que já constavam no espaço.
Como forma de analisar a importância da prática para o contexto educacional
em questão, realizou-se uma entrevista aberta com a docente da disciplina. Por meio da
análise de conteúdo desta entrevista, foram definidas três categorias de análise a
posteriori, conforme pode ser visualizado na tabela 1.
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Tabela 1: Depoimento da docente em relação ao uso de vídeos no AVA

Unidade de Registro

Unidade de Contexto

Frequência

Acessibilidade

“o bom é que eles podem acessar”
“voltar”
“assistir de novo”
“assistir o vídeo em casa”
"aluno tem a autonomia de ver o vídeo quando ele se sente à
vontade para isso"

5

Receptividade

"sem interferência"
"sem barulho"
"sem distração"
"sem conversa paralela"
"o aluno não está disposto a receber porque dormiu pouco",
"porque fez uma prova na aula antes"
"por que não está afim, uma série de variáveis"

7

"vídeo é que é algo passivo"
“o aluno não interage comigo”
“não troca questionamentos e conhecimentos comigo”

3

Falta de Interatividade
Fonte: Os autores.

No que tange a Acessibilidade, o fato de estar on-line a disposição do discente
vinte quatro horas por dia, sete dias na semana, podendo ser acessado de qualquer lugar,
tendo a opção de ser repetido e assistido quantas vezes forem solicitadas, permite com
que o discente, tenha autonomia no processo ensino-aprendizagem, reforçando em
pontos aos quais o mesmo, ache necessário. Esta ideia é reforçada também por Valente
(2014). No mesmo sentido, segundo Souza e Ferreira (2016), o uso de animações,
imagens e som em vídeos educacionais ampliam a possibilidade da compreensão de
teorias e facilitaram a fixação do conteúdo.
Da mesma forma, a Receptividade tira proveito da disponibilidade dos vídeos.
Os discentes, podem usufruir dos conteúdos lecionados se preparando préviamente para
a aula presencial, em uma aprendizagem autônoma. Nesta perspectiva, Leão, Rehfeldt e
Marchi (2013) citam a elaboração de vídeos educacionais como uma experiência positiva,
que envolve os alunos e prende a atenção deles no conteúdo que está sendo
apresentado.
A respeito da Falta de interatividade, pode-se perceber pela fala da docente,
que o vídeo não supre o quesito de interação docente-discente, bem como de discentediscente. Na fala da mesma, "nunca vai substituir uma sala de aula mas é um algo mais a
se explorar". Para Domingues (2014) o papel dos vídeos é complementar a aula, por meio
de uma explicação não apresentada pelo professor, criando assim um meio de
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aprendizado que desperta o interesse dos alunos. Percebe-se que apesar de não ser
interativo, os vídeos auxilia nos quesitos acessibilidade e receptividade por estar
disponível a qualquer momento.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando a disseminação das TIC nas mais diversas áreas, tornou-se
relevante buscar sua inclusão também no processo de ensino e aprendizagem. Voltado
ao contexto da disciplina de biologia, as TIC proporcionam a realização de práticas,
apresentação de exemplos relacionados ao cotidiano estudantil, dentre tantas outras
possibilidades.
Tendo em vista a necessidade educacional constatada, foi proposta a
elaboração de vídeos educacionais e a disponibilização deles em um AVA, em conjunto
com demais conteúdos para estudo extra classe. Assim, este trabalho apresentou uma
pesquisa ação seguida de uma entrevista aberta realizada com a docente da disciplina, a
qual foi analisada, resultando em 3 categorias: acessibilidade, receptividade e falta de
interatividade.
Quanto à acessibilidade, o uso de vídeos educacionais se mostra um recurso
de uso muito positivo, pois permite ao aluno consultá-lo quantas vezes for necessário até
completa compreensão. No quesito receptividade, o estudo extra classe permite ao aluno
o aprendizado auto guiado sem as interferências da sala de aula: barulho e conversa
paralela, por exemplo, como cita a docente. O último item categorizado diz respeito a falta
de interatividade do uso de vídeos, uma vez que o aluno se torna passivo ao assisti-lo.
Por fim, outro ponto muito importante é abordado: os vídeos de forma alguma substituem
o contato e interação entre aluno e docente, porém eles são ótimas ferramentas
complementares.
Como trabalhos futuros, pretende-se aprimorar o desenvolvimento de
conteúdos neste formato, proporcionando aos docentes instruções de como elaborar
vídeos que sejam mais interativos e que possam auxiliar em seu processo de ensino
presencial.
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PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL PELO
VIÉS DO DESIGN: UM RESGATE HISTÓRICO DO CABOCLO DA REGIÃO OESTE DE
SANTA CATARINA
¹Alexandre Junior Favaretto
¹Universidade Federal de Santa Catarina, mestrando do Curso de Design da UFSC, SC, e-mail:
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo evidenciar a comunicação presente na cultura cabocla da
região oeste de Santa Catarina pelo viés do design. Por intermédio da pesquisa qualitativa realizou-se um
resgate histórico sobre o caboclo da região oeste de Santa Catarina. Buscou-se identificar as relações
comunicacionais existentes na cultura material e imaterial do caboclo. O design pode contribuir para o
desenvolvimento regional por meio do planejamento de produtos contemporâneos inspirados em culturas.
Esses produtos, como réplicas dos artefatos e ferramentas utilizadas pelo caboclo, podem comunicar sua
identidade cultural e ser utilizados em escolas e museus como uma interface comunicacional de ensinoaprendizagem, mantendo viva a história do caboclo da região oeste de Santa Catarina.
Palavras-chave: Culturas populares; Caboclo; Design; Comunicação.

1 INTRODUÇÃO
A cultura cabocla da região oeste de Santa Catarina é parte fundamental no
processo de desenvolvimento regional. Sua história e suas características culturais
podem ser transmitidas por meio do resgate histórico, como uma retomada no tempo
presente, do modo de viver das pessoas e dos aspectos simbólicos contidos em seus
artefatos e ferramentas de trabalho.
Pelo viés do design é possível realizar um resgate histórico da cultura material e
imaterial do caboclo, sua cultura tradicional, pensando suas representações e visando a
identificação de características e funções que aplicadas em novos produtos contribuem
para disseminar sua história por meio da comunicação.
Detalhes sobre as características de uma determinada cultura e identidade local
podem ser obtidos por meio do resgate, e podem ser trabalhados no desenvolvimento de
produtos contemporâneos capazes de contribuir para manter viva a história dessa cultura.
O design pode contribuir para o desenvolvimento regional por meio da aplicação de
características culturais no planejamento de interfaces comunicacionais. A experiência de
contato com um produto físico pode contribuir para o processo de comunicação, onde a
linguagem não verbal presente no produto como: forma, cor, textura, signo etc, pode
auxiliar nos processos de ensino-aprendizagem. O designer também busca compreender
as relações comunicacionais que se estabelecem entre usuário e produto.
A pesquisa realizada para o desenvolvimento deste artigo foi a pesquisa
qualitativa. Buscou-se por meio de livros, artigos e visitas a museus da região etc, realizar
um resgate histórico da cultura cabocla da região oeste de Santa Catarina, identificando
aspectos relacionados à vida e trabalho do caboclo, onde o termo caboclo é utilizado para
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representar um “modo de ser”, e de qual maneira o designer pode contribuir para o
desenvolvimento regional e para disseminar a cultura por meio da comunicação. O
planejamento de produtos inspirado em uma cultura colabora para propagar sua história e
pode contribuir para os processos de ensino-aprendizagem.
Por tratar da cultura regional e da difusão e valorização dos caboclos, este artigo
se faz de grande valor e importância para a história cultural do Estado de Santa Catarina.
2 RESGATE HISTÓRICO PELO VIÉS DO DESIGN: O CABOCLO DO OESTE DE
SANTA CATARINA
“A valorização de recursos e produtos locais é um tema muito rico e complexo,
pois produtos envolvem simultaneamente dimensões físicas e cognitivas”. (KRUCKEN,
2009, p. 17). Para o desenvolvimento regional o design busca contribuir no planejamento
de projetos que possam auxiliar nos processos de comunicação. Por meio do resgate
histórico de uma determinada cultura é possível identificar características de sua
identidade cultural, como em relação à cultura tradicional do caboclo, que podem ser
aplicadas através de signos e símbolos na concepção de novos produtos, os quais são
capazes de despertar emoções e sentimentos em seus usuários, e que podem ser
utilizados como interfaces comunicacionais em processos de ensino-aprendizagem.
Por meio da relação entre usuário e produto os signos presentes em um
determinado objeto podem transmitir informações e mensagens que resultam em
comunicação. Por meio da experiência de utilização do produto podem ser despertados
diferentes significados.
Dependendo da cultura, um signo ou uma articulação sígnica é interpretada de
modo próprio. Para o adequado desenvolvimento do projeto, o designer deve ter
familiaridade, compreensão e domínio do grupo cultural em que o produto
resultante circulará. (NIEMEYER, 2007, p. 57).

A rusticidade é um dos atributos que caracterizam o modo de viver do caboclo da
região oeste de Santa Catarina. "Os caboclos tiveram costumes baseados na sua relação
com a natureza. Plantavam mandioca e alguma roça de milho, apenas para sua
subsistência. Viviam mais da pesca e caça, por isto é que preferiam as margens dos rios
para morar". (FÁVERO, MATIELLO, 1998, p. 13). Algumas das funções exercidas pelo
caboclo como: trabalhar a roça para o plantio, colheita de alimentos e seu papel na
extração de madeira e erva-mate ilustram seu modo de viver.
Pelo viés do design busca-se resgatar a história de uma determinada cultura como
fator contribuinte para o conceito de inovação no planejamento de produtos. Objetos com

ISSN: 2526-4044 p. 109 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

identidades culturais, como a do caboclo de identidade marginalizada durante décadas,
podem ser utilizados em escolas e museus como material auxiliar no processo de ensinoaprendizagem. Por meio do resgate histórico é possível coletar informações que podem
ser aplicadas no planejamento de interfaces comunicacionais que representem aspectos
da cultura cabocla por exemplo.
Na região Oeste, no início do século, havia a “terra de ninguém”, “terra devoluta”,
ocupada por pequeno número de habitantes que não possuíam a propriedade da
terra que exploravam. Poucas áreas tinham proprietários e nem mesmo as
grandes colonizadoras haviam tomado posse das terras. A região toda constituía o
chamado “Velho Chapecó”, Da área originalmente formada do território
chapecoense, em diferentes épocas, foram desmembrados em mais de 60
municípios, incluindo o próprio município de Chapecó. (POLI, 1995 apud Cadernos
do CEOM, p. 74).

Com um modo de vida aparentemente “simples” o caboclo preocupa-se com o
hoje, trabalha suas pequenas lavouras e cria seus animais para o consumo próprio. Não
preocupa-se com o amanhã e com a ideia de acumular riqueza. Tudo que precisa está ao
seu redor. A solidariedade é um dos pontos fortes do caboclo.
Na figura 01 pode ser visualizado um exemplo de família cabocla de Riqueza –SC.
Observa-se a simplicidade dos pés descalços sob o chão batido, as roupas e a casa
simples de pau a pique com telhado de madeira.
Figura 01 - Família em Riqueza, Santa Catarina

Fonte: Acervo CEOM – UNOCHAPECÓ (2018).

“Os caboclos inicialmente ocuparam as áreas de mata e dedicaram-se a atividade
extrativa, voltada à pequena lavoura, criação de animais, basicamente para o consumo
doméstico, extração da madeira e da erva-mate.” (ARGENTA, 2012, p. 12).
A roça cabocla, praticada em pequena escala, era geralmente longe de casa,
próxima aos cursos d’água e consistia na derrubada da mata e queima e plantio
das cinzas. Em cada safra esse processo era repetido em um novo local,
abandonando-se a área cultivada anteriormente. (ARGENTA, 2012, p. 12).

O caboclo desenvolveu seu próprio modo de viver, construiu seus valores e
princípios que são conservados e passados de geração para geração. Destacam-se pelo
cultivo de seu próprio alimentos nos pedaços de terra destinados ao plantio. As
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ferramentas e artefatos utilizados no dia a dia do caboclo eram desenvolvidos perante
suas necessidades, visando facilitar seu trabalho.
Os instrumentos agrícolas eram precários. Por um certo tempo valeram-se do
xaxo, pedaço de metal preso numa madeira cilíndrica, que servia para fazer as
covas, nas quais eram depositadas as sementes. Outros instrumentos de trabalho,
adquiridos de acordo com o poder aquisitivo, eram a foice, o machado e a enxada.
(RENK; SAVOLDI, 2008 apud Coleção Série Documento do CEOM, p. 13).

“Os caboclos formavam a grande maioria da população. Sua origem, é bastante
confusa, pois não há determinante básico que tenha fundamentado à vinda de todos eles.
Supõe-se que esses primeiros habitantes chegaram à região através da busca da ervamate, que foi explorada desde o início do século XIX.” (POLI, 2006, p. 172).
Nas figuras 02 e 03 pode-se visualizar artefatos da cultura cabocla do acervo do
Museu Tropeiro Velho (2018). Propriedade da Família Fonseca, localizados na
comunidade de Linha Boa Vista, interior de Chapecó.
Figura 02 - Ferramenta de trabalho do caboclo

Figura 03 - Utensílio doméstico caboclo

Fonte: O autor (2018).

Fonte: O autor (2018).

A colonização do Oeste Catarinense pode ser caracterizada pela ocupação da
região através da exploração da matéria-prima natural presente em grandes quantidades
na região como: madeira e erva-mate, exploradas em grande parte pelas companhias
colonizadoras que ocuparam a região. “Na medida em que a colonização chegava, o
caboclo ia internando-se cada vez mais, formando o que antes definiu-se como a “frente
da frente” de colonização, em busca de um local onde pudesse viver em paz.” (POLI,
1995 apud Cadernos do CEOM, p. 98).
Oficialmente, a colonização da região teve início após a Guerra do Contestado,
depois de definida a questão de limites entre os estados do Paraná e Santa
Catarina. Costuma-se dizer que a região oeste catarinense foi colonizada pela
iniciativa privada, ou seja, mediante o loteamento e venda das terras, por
companhias colonizadoras, com o apoio do estado. Cerca de 20 companhias
colonizadoras atuaram na região. (ARGENTA, 2012, p. 09).

Antes da ocupação das terras do Oeste catarinense pelos colonizadores de origem
europeia nas primeiras década do século XX, os caboclos (brasileiros) aqui presentes
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com seu modo de vida tradicional trabalhavam a terra. "O colonizador italiano chega e
começa a explorar da madeira, dentre matas e florestas a serem destruídas, o caboclo
começa a servir de mão de obra". (FÁVERO, MATIELLO, 1998, p. 13).
A colonização afastou o caboclo de suas terras e transformou seu modo de vida. O
caboclo passou a ser despossuído da terra em que vivia e passou a servir de mão de
obra na extração da erva-mate.
A colonização representou uma mudança relativamente acelerada. Introduziu
valores externos, deixando à população local as alternativas: Adaptar-se ou ser
excluída, isto por duas razões: a primeira seria a desestruturação do modo de vida
anterior à colonização; a segunda, pelo descompasso criado entre o habitus da
população e as estruturas econômicas introduzidas pelo colonizador. (RENK,
2006, p. 117-118).

Nas figuras 04 e 05 pode-se visualizar o cultivo da erva-mate no distrito de
Marechal Bormann em Chapecó – SC e um Armazém de erva-mate localizado no Porto
Goio-en.
Figura 04 - Cultivo da erva mate no Distrito de
Marechal Bormann em Chapecó-SC na década de
1950

Fonte: Acervo CEOM – UNOCHAPECÓ (2018).

Figura 05: Armazém de erva-mate no Porto Goio-en
de Alberto Berthier de Almeida na década de 1950

Fonte: Acervo CEOM – UNOCHAPECÓ (2018).

O caboclo sempre teve sua vida à margem da sociedade, servindo de mão-deobra a fazendeiros, ervateiros e madeireiros. Embora representassem a maioria da
população, os caboclos sempre foram despossuídos. Raramente conseguiam
obter a propriedade de uma pequena área de terra, para se manterem com suas
pequenas roças caboclas. (POLI, 2006, p. 174).

Segundo Fávero e Matiello (1998) "O caboclo hoje sente-se vencido, sem força de
lutar. Foi a própria sociedade que contribuiu para que se sentisse dessa forma. A partir do
momento que lhe é negado viver sua própria cultura, é tirada sua identidade." (FÁVERO;
MATIELLO, 1998, p. 14).
Pelo viés do design é possível realizar resgates históricos de uma determinada
cultura com o intuito de compreender suas principais características, as quais podem ser
aplicadas como fator simbólico no projeto de novos produtos que visem manter uma
identidade local. “Um objeto tem função simbólica quando a espiritualidade do homem é
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estimulada pela percepção deste objeto, ao estabelecer ligações com suas experiências e
sensações anteriores.” (LÖBACH, 2001, p. 64).
Ao planejar um produto de valorização, é necessário compreender o espaço onde
nasce o produto, sua história e suas qualidades, associadas ao território e à
comunidade de origem. Essa compreensão abrange, juntamente com a
identificação dos “marcadores de identidade”, constitui a base para projetar
produtos e serviços ligados ao território. (KRUCKEN, 2009, p. 99).

A coleta de informações pode auxiliar no planejamento de produtos que visam
manter viva uma determinada identidade cultural. Por intermédio das metodologias de
design é possível trabalhar os aspectos que caracterizam uma cultura e aplica-los no
desenvolvimento de interfaces comunicacionais físicas ou virtuais que auxiliem na
construção do conhecimento.
3 A COMUNICAÇÃO NAS IDENTIDADES CULTURAIS
Com o avanço da globalização verifica-se o aumento da necessidade de se levar
em consideração identidades culturais, como a representação da história dos caboclos do
Oeste de Santa Catarina, no planejamento de novos produtos.
Atuam como marcadores de identidade de um território: características edafoclimáticas, elementos paisagísticos, estilo de vida dos moradores e o espírito do
lugar, elementos do patrimônio material (arquitetura, artefatos, artesanato, arte
etc.), elementos do patrimônio imaterial (folclore, rituais, línguas, músicas etc.),
além da história e da economia regional. (KRUCKEN, 2009, p. 99).

“A cultura de uma sociedade é formada pela produção de seus bens e valores,
que através das coordenadas de tempo e espaço caracterizam as identidades de seus
membros”. (COELHO, 2011, p. 63). No design a identidade cultural busca apresentar
características que representam uma determinada cultura em um produto de design,
ressaltando os valores culturais de uma determinada região, povo, comunidade, país, etc.
A existência da diversidade cultural, possibilita que haja o desenvolvimento da
diferenciação de produtos desenvolvidos para as diversas sociedades existentes.
Segundo Ortiz (2000), “A cultura de massa surge como um termo para denominar um tipo
de produção cultural industrializada, distribuída em escala nacional e que já está
intimamente associada aos meios de comunicação.” (ORTIZ, 2000, p. 69).
Uma identidade cultural pode ser definida com base nos costumes, crenças e
valores presentes em uma determinada cultura. Para o planejamento de projetos e
interfaces comunicacionais que auxiliem um professor em sala de aula por exemplo, é
necessário que o designer compreenda a cultura estudada e qual a melhor maneira de
aplicar suas características nessas interfaces, de modo que o produto final possua
aspectos que remeta seus usuários à identidade cultural que o objeto visa representar.
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Os valores e qualidades locais, presentes nos produtos, precisam ser traduzidos e
comunicados em linguagens acessíveis a consumidores que vivem em outros
contextos. Investir na comunicação, portanto, pode reduzir a opacidade do produto
aos olhos do consumidor, tornando as relações mais transparentes. (KRUCKEN,
2009, p. 101).

Por meio de atributos tangíveis e intangíveis presentes nos artefatos, ferramentas
de trabalho e no modo de vida de uma determinada cultura, é possível identificar aspectos
e características que podem ser empregados no planejamento de novos produtos que
visem representar essa cultura e que sejam portadores de informação e comunicação.
Um produto que auxilie professores no ensino sobre uma determinada cultura pode
facilitar a compreensão dos alunos sobre o tema abordado. Réplicas de ferramentas e
artefatos utilizados pelo caboclo como o pilão de madeira por exemplo, podem contribuir
para o processo de comunicação no ensino-aprendizagem. A concepção desses produtos
exige que sejam estudados fatores como a identidade cultural, que pode ser analisada por
meio do resgate histórico.
A abordagem do design, aplicada ao território, visa beneficiar ao mesmo tempo
produtores e consumidores localizados em uma determinada região geográfica –
significa planejar ações que valorizem conjuntamente o capital territorial e o capital
social, em uma perspectiva duradoura e sustentável em longo prazo. Muitas
oportunidades podem surgir ao voltar-se o foco de análise para o território.
(KRUCKEN, 2009 apud LORENZI, MORGENSTERN & CIPINUK, 2015, p. 29).

A cultura é parte construtiva e, também, construída de uma sociedade. Homens e
mulheres produzem cultura e também são produzidos por ela. Produtos que contenham
referências culturais buscam inovar mantendo as características e os traços culturais que
caracterizam e representam uma determinada cultura.
4 DESIGN: CULTURA MATERIAL E IMATERIAL
“Para fortalecer a imagem do território, é fundamental valorizar e proteger o
patrimônio material e imaterial. Os elementos que registram as histórias e a passagem
dos anos são testemunhas da comunidade que vive e viveu no território”. (KRUCKEN,
2009, p. 102). A atividade do design é responsável por criar e inovar objetos que farão
parte de uma determinada identidade cultural. O design se relaciona com os conceitos de
valor agregados a um produto e com a comunicação que se estabelece entre usuário e
produto.
“Os produtos, além de funcionais, em nível físico, e usáveis, em nível fisiológico,
devem estabelecer com o destinatário uma relação em nível subjetivo, emocional ou
cognitivo.” (NIEMEYER, 2008, p. 56).
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Cultura material pode ser considerada como todas as coisas que fazem parte da
vida social das pessoas. Objetos que possuem características culturais são planejados e
desenvolvidos a fim de suprir alguma necessidade.
Por meio do planejamento de produtos contemporâneos inspirados na cultura
cabocla é possível contribuir para disseminar o conhecimento a respeito dessas pessoas,
de forma a não permitir que com o passar do tempo essa cultura passe a ser esquecida.
A cultura cabocla da região oeste de Santa Catarina tem importante função no processo
de desenvolvimento regional.
O fato de termos, como designers, a capacidade de integrar redes possíveis e de
promover conexões distintas, isto é, de relacionar todos os aspectos materiais e
imateriais, o serviço, a distribuição e a logística, a imagem e a comunicação com o
mercado, nos habilita a reconhecer e conectar valores e a convertê-los em
atributos mensuráveis, em forma de inovação. (KRUCKEN, 2009, p. 11).

O design busca contribuir para o processo de materialização das características
culturais em projetos de interfaces comunicacionais que possam ser utilizadas no
processo de ensino-aprendizagem.
“Nas discussões relacionadas à produção material, se faz oportuno tornar
inteligível não apenas os aspectos econômicos mas também os simbólicos ligados a tal
atividade, pois todo artefato é resultante de um processo cultural, o qual institui a sua
finalidade.” (FILHO, 2007, p. 01).
A globalização exige constantes inovações que despertem emoções e sentimentos
perante um produto. Por meio do resgate das ferramentas e artefatos utilizados pelos
caboclos se torna possível projetar produtos similares que contenham símbolos e signos
que representam uma identidade cultural e que possam ser utilizados como material de
ensino.
Toda essa realidade que se prefigura no mundo globalizado faz com que se
espere dos designers atuais muito mais que simples habilidades pro
caracterizadas pela inter-relação recorrente de empresas, mercado, produto,
consumo e cultura. Na atualidade, o foco na atividade de design se ampliou de
maneira a aproximá-lo de contornos e de fronteiras anteriormente tidas como
longínquas. (KRUCKEN, 2009, p. 10).

A figura 06 apresenta um exemplo de artefato que representa a cultura material
cabocla: O pilão de madeira. A imagem é da cidade de Quilombo, Santa Catarina.
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Figura 06 - Sra. Maria Sutili Lima com o pilão

Fonte: Acervo CEOM – UNOCHAPECÓ (2018).
Foto: Mirian Carbonera, 2006.

A cultura é encarada como um sistema simbólico ligado às expressões humanas.
Ao planificar intencionalmente um objeto, o indivíduo certamente estará praticando
cultura. Sendo, assim, é oportuno dizer que o processo de design consiste em
uma das produções culturais mais importantes na atualidade por produzir signos.
(FILHO, 2007, p. 04).

Resgatar a história de diferentes culturas e compreender a forma de utilização e
desenvolvimento de determinadas ferramentas, nos leva a compreender a capacidade do
homem em desenvolver artefatos e ferramentas comunicacionais que se relacionem com
o usuário e sejam capazes de suprir suas necessidades. Objetos, artefatos e ferramentas
por exemplo, podem representar muito mais do que apenas aspectos práticos, podem
transmitir comunicação e representar diferentes sensações e reações humanas. Os
objetos são capazes de contar histórias.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio do resgate histórico do caboclo da região oeste de Santa Catarina, foi
possível compreender aspectos relacionados ao seu modo de viver e à comunicação
presente nos seus artefatos e ferramentas de trabalho. Pelo viés do design foi possível
verificar a carga de significados presentes na cultura material e imaterial do caboclo.
Compreender como a comunicação está presente em uma determinada cultura
contribui para manter viva sua história. Em tempos que se exige inovação é essencial a
habilidade de desenvolver produtos que remetam seus usuários a diferentes culturas e
que sejam capazes de despertar reações e significados.
Verificou-se que por meio do resgate histórico, é possível levantar aspectos e
características que podem ser aplicadas no planejamento de novos produtos. Através do
estudo dos artefatos e ferramentas utilizadas pelo caboclo é possível desenvolver réplicas
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que podem ser utilizadas em escolas e museus como material auxiliar em processos de
ensino-aprendizagem. A representação material desses objetos permite aos alunos por
exemplo, uma maior conexão com o assunto estudado.
A compreensão de uma determinada cultura possibilita pelo viés do design o
desenvolvimento de novos conceitos e tendências aplicaveis em produtos, os quais
podem transmitir aos seus usuários características e identidades de um determinada
cultura.
A partir da pesquisa qualitativa estudou-se os conceitos de identidade cultural
levando em consideração os fatores que estão presentes em determinados grupos
culturais e as suas características próprias como crenças, costumes e valores.
Resgatou-se informações sobre o trabalho caboclo e alguns de seus artefatos e
ferramentas de trabalho.
Aprofundar a pesquisa sobre o resgate histórico do caboclo da região oeste de
Santa Catarina possibilitou a compreensão de fatores de extrema importância para a
história da região oeste de Santa Catarina.
Em tempos que o design experimenta aceleradas inovações o designer busca o
planejamento de produtos que além de sua função prática sejam capazes de provocar
emoções e que desenvolvam significados na relação entre usuário e objeto.
O resgate histórico de uma determinada região ou grupo de pessoas se faz de
grande importância para manter viva sua história. O design pode contribuir para que as
características e a história de uma determinada cultura por exemplo, não seja esquecida
com o passar do tempo, resgatando através na inovação características que mantenham
essa cultura viva.
Para concluir a pesquisa, verifica-se que o designer pode compreender o ato de
projetar como meio de manter viva histórias e culturas, desenvolvendo projetos que
auxiliem no processo de disseminação da informação e do conhecimento, além de
ampliar as diferentes experiências que podem ser oferecidas na relação entre usuário e
produto.
REFERÊNCIAS
ARGENTA, Denise. Onde nasce nossa identidade. Cartilha de apoio didático do projéto
registrando saberes: o palavreado, as crenças e as tradições relacionadas a cultura
popular dos caboclos do Oeste de Santa Catarina / Denise Argenta, Fernanda Bem, Leila
Salvini, Luis Fernando Ferrari, Marcio Luiz Rodrigues. – Pinhalzinho: Museu Histórico de
Pinhalzinho, 2012.

ISSN: 2526-4044 p. 117 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

CEOM – Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina (Unochapecó). Chapecó. Fotos
do acervo, in loco, 2018.
COELHO, Luiz Antonio L (Org.). Conceitos-chave em design. Rio de Janeiro: Ed. PUCRio. Novas Idéias, 2011.
FÁVERO, Isabete; MATIELLO, Juscemar de Alencar. Um conflito interétnico: Caboclos
e italiano em Coronel Freitas. Chapecó, 1998.
FILHO, Clovis dos Santos
multidisciplinares em
cultura. Salvador, BA, 2007.

Dias.

III

Enecult:

Terceiro

encontro

de

estudos

KRUCKEN, Lia. Design e território: valorização de identidades e produtos locais. São
Paulo: Studio Nobel, 2009.
LÖBACH, Bernd. Design industrial: Bases para a configuração dos produtos industriais.
São Paulo: Editora Edgar Blücher LTDA, 2001.
LORENZI, Rita de Cássia R; MORGENSTERN, Elenir; CIPINUK, Alberto. Design e
artesanato: O valor simbólico dos produtos artesanais no campo da moda. Joinville, SC:
Editora Univille, 2015.
MUSEU, Tropeiro Velho. Propriedade da Família Fonseca. Linha Boa Vista – ChapecóSC. Fotos do autor (2018).
NIEMEYER, Lucy. Elementos de semiótica aplicados ao design. Rio de Janeiro: 2AB,
2007 (2ª edição).
NIEMEYER, Lucy. Design atitudinal: uma abordagem projetual. In: MONT'ALVÃO,
Claudia; DAMAZIO, Vera (Org.). Design, ergonomia e emoção. Rio de Janeiro: Mauad
X/FAPERJ, 2008. p. 49-64.
ORTIZ, Renato. Comunicação & Educação: Identidades culturais no contexto da
globalização. São Paulo, 2000.
POLI, Jaci. Para uma história do Oeste Catarinense. 10 anos de CEOM. Cadernos do
CEOM. Chapecó: UNOESC, 1995.
POLI, Jaci. Cadernos do CEOM. Chapecó: Argos, 2006.
RENK, Arlene; SAVOLDI, Adiles. Centro de memória do oeste de Santa Catarina.
Inventário da cultura imaterial cabocla no oeste de Santa Catarina. Coleção Série
Documento do CEOM. Chapecó: Argos, 2008.
RENK, Arlene. A luta da erva: Um ofício étnico da nação brasileira no oeste catarinense.
Chapecó: Argos, 2006.

ISSN: 2526-4044 p. 118 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

1

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO POLÍMERO ACETATO DE CELULOSE A
PARTIR DE RESÍDUOS DE PAPELÃO
Karoline de Villa Machinski1, Keven de Melo Ferraz1, Layrine Geremias1,
Liairon Elias1, Eduardo Hafemann2, Ana Paula Figueiredo1, Graziele Vefago
Boaventura Possenti1, Rodrigo Battisti1
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) – Câmpus Criciúma/Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão
2
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)/Departamento de Engenharia Química
(rodrigo.battisti@ifsc.edu.br)

Resumo: A diminuição da disponibilidade das matérias-primas fósseis, combinada com o impacto ambiental
do uso de polímeros sintéticos, tem contribuído para o crescente interesse na utilização de resíduos
industriais e domésticos para produção de materiais que os torne sustentáveis. O presente trabalho
apresenta como tema a síntese do polímero acetato de celulose a partir de resíduos de papelão
descartados proveniente principalmente de embalagens pós-consumo. A síntese do acetato de celulose
ocorreu por meio da acetilação homogênea, onde se destacam as seguintes etapas deste trabalho: coleta
do resíduo (que serviu como matéria-prima), purificação do resíduo, branqueamento (para remoção da
lignina), síntese do polímero, e por fim, a caracterização química dos produtos, a qual confirmou a síntese
através da técnica de espectrofotometria na região do infravermelho (FTIR) e pela determinação do grau de
substituição (GS). Ficou confirmado por meio da análise de FTIR o aumento das bandas que representam
as ligações C=O, característica do radical químico acetato, além da diminuição dos grupos OH (hidroxilas),
que foram consequentemente substituídos por radicais acetilas, dando origem ao polímero em questão.
Quanto ao grau de substituição, foi obtido o valor de 2,56, resultado bastante próximo aos valores de um
polímero comercial, demonstrando a viabilidade da rota química proposta. Destaca-se que este estudo
colaborou no sentido de observar no resíduo de papelão uma importante utilidade, a síntese de um polímero
de grande valor agregado, visando desenvolvimento econômico aliado às práticas sustentáveis.
Palavras-Chave: resíduos, papelão, acetato de celulose, sustentabilidade.

1 INTRODUÇÃO
Atualmente, a busca de alternativas para preservar o meio ambiente e agregar
valor aos resíduos industriais e urbanos está aumentando significativamente. A conversão
de resíduos ligninocelulósicos em derivados celulósicos de alto valor agregado, com
possíveis aplicações nobres, vem ganhando atenção significativa por questões de
sustentabilidade, visando principalmente proporcionar o desenvolvimento de tecnologias
amigáveis ao meio ambiente (VAN DE VYVER et al., 2011).
Quimicamente, o papelão consiste em uma matriz de fibras de celulose interligadas
por ligações de hidrogênio entre grupos hidroxilas nas fibras adjacentes. O tamanho e
espessura das fibras variam em função da matéria-prima, do processo de polpeamento e
do objetivo da aplicação (JOHNSTON; MORAES; BORRMANN, 2005). Segundo dados
da BRACELPA – Associação Brasileira de Celulose e Papel / Ibá, a produção de papéis
no Brasil em 2014 totalizou 10,39 milhões de toneladas. Desse volume, os papéis para
embalagens corrugadas são os principais tipos produzidos no Brasil, representando 52 %
do total. Logo a seguir aparecem os papéis para imprimir/escrever, com cerca de 29 % do
total. Os papéis para embalagem e para imprimir/escrever são os grupos de produtos
mais relevantes para a indústria brasileira de papel (BRACELPA, 2015).
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O acetato de celulose é um éster polimérico derivado da celulose que possui uma
grande importância na indústria a nível global, estimando-se que mundialmente, sejam
produzidos em torno R$ 7,7 bilhões por ano apenas desse polímero (BISWASA;
SHOGREN; WILLETT; 2005). Devido a importantes características como baixo custo, não
toxicidade, biodegradabilidade, tenacidade, brilho e alta transparência, o acetato de
celulose possui vastas aplicações industriais. Pode ser usado para fabricação de fibras na
indústria têxtil, em filtros de cigarro para absorver vapores e reter partículas de fumaça,
em filmes fotográficos, em fitas de áudio, membranas de filtração, plásticos de consumo,
revestimentos, compósitos, fármacos e etc. (CHENG et al., 2010).
Industrialmente o acetato de celulose é obtido tipicamente a partir de pasta de
madeira, na qual a celulose após ser purificada é submetida à reação de acetilação na
presença de anidrido acético em excesso que é utilizado como agente de acetilação,
ácido acético utilizado como solvente e ácido sulfúrico ou ácido perclórico utilizados como
catalisadores (YAN et al., 2010). A Figura 1 mostra o mecanismo da reação de acetilação
da celulose, para conversão do triacetato de celulose.
Figura 01 – Esquema da reação de produção do triacetato de celulose

Fonte: Meireles (2007).

Com o objetivo de baratear o custo de produção é necessário encontrar fontes
alternativas de celulose como matéria-prima, sendo que a biomassa ligninocelulósica
oriunda de resíduos industriais e urbanos se torna atraente pelo fato de sua
disponibilidade em grandes quantidades e por não possuir custo.
Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, os resíduos urbanos, compostos
principalmente por plástico, papel, papelão, papel metalizado, vidro e metal, são
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responsáveis por aproximadamente 40 % dos resíduos gerados em domicílios no Brasil,
sendo na sua maioria, resíduos de embalagens pós-consumo. Conforme a BRACELPA,
46 % de todos os papéis que circularam no Brasil, em 2009, foram reciclados após o
consumo. No entanto, um aspecto importante da reciclagem de papel é que, ao contrário
de outros materiais como vidro e alumínio, o papel não pode ser reciclado indefinidamente
(BRACELPA, 2015). As fibras que constituem o papel e o papelão perdem suas
características físico-químicas durante os vários processos de reciclagem, ou seja, chega
um momento em que a qualidade desse material não é mais adequada para a reciclagem,
sendo necessário incentivar outras formas de aproveitamento.
Diante deste cenário, onde há grande interesse em sintetizar materiais derivados
de celulose com aplicações nobres, e combinado com a alta quantidade de geração de
resíduos de papelão pela sociedade, viu-se uma janela de oportunidade para ampliar a
pesquisa no aproveitamento deste resíduo urbano. O presente trabalho teve como
objetivo sintetizar e caracterizar o polímero acetato de celulose a partir de resíduos de
papelão gerados dentro do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) – Câmpus
Criciúma. Ainda como objetivo do trabalho, destaca-se a que foi buscado uma rota
alternativa, com viabilidade técnica, para a reciclagem destes resíduos de papelão, com
vistas ao desenvolvimento econômico e sustentável.
2 METODOLOGIA
Nas dependências do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) – Câmpus
Criciúma foi coletada a matéria-prima necessária para a síntese do acetato de celulose, o
papelão. Para realizar determinadas etapas, foi tomado como referência o estudo feito por
Rodrigues Filho et al. (2008). Iniciaram-se os procedimentos experimentais submetendo a
matéria-prima a um processo que tem o propósito de purificar a celulose, deslignificação,
para posteriormente submetê-la à síntese do polímero.
2.1 Purificação da celulose
Para realizar a etapa de purificação foi usado um reator encamisado aquecido a
temperatura de 70 °C e em constante agitação. Nele foi adicionado 400 mL hidróxido de
sódio (NaOH) a 1,5 mol/ e 16,6 g da matéria-prima, durante 35 minutos.
Após transcorrido o tempo, o conteúdo do reator foi colocado em um béquer para
resfriar, e teve seu pH (que estava em torno de 14) neutralizado com H2SO4. Após a
neutralização, o conteúdo foi submetido à filtração a vácuo e, em placas de petri, foi
secado na estufa.
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O controle do pH é importante para que não haja problemas de corrosão no papel
filtro, entre outras interferências na continuidade dos processos. Após seco, o papelão foi
moído em um liquidificador industrial. Como o papelão possui alto teor de lignina, não
basta apenas a purificação, por isso realizou-se o processo de branqueamento, para
reduzir ainda mais a quantidade de lignina presente.
2.2 Branqueamento
A etapa de branqueamento é a responsável por remover a lignina do papelão.
Também foi realizada em um reator encamisado, com um banho de peróxido de
hidrogênio (H2O2) 5 %. Para 20 g de papelão, foram adicionadas 342,86 mL de água
destilada, 57,14 mL de H2O2 e 0,4 g de sulfato de magnésio. O sistema foi mantido sob
agitação constante à 60 ºC durante 1 hora. Esse procedimento foi realizado duas vezes
para garantir que fosse retirado o máximo da lignina possível.
2.3 Síntese do polímero
A síntese do acetato de celulose se deu por meio da reação de acetilação
homogênea, onde o material resultante do branqueamento foi utilizado como matériaprima, em 4 etapas. O processo ocorre em um reator encamisado com agitação constante
em uma temperatura de 40 °C. Etapa 1: adicionou-se 4 g de papelão purificado e
branqueado durante 30 minutos com 100 mL de ácido acético glacial. Etapa 2: adicionouse mais 160 mL de ácido acético glacial e 0,32 mL de ácido sulfúrico ao reator por 45
minutos. Etapa 3: adicionou-se mais 112 mL de anidrido acético e 2,4 mL de ácido
sulfúrico por um período de 1,5 horas. Etapa 4: adicionou-se 40 mL de H2O mais 80 mL
ácido acético, gradativamente (foram adicionadas 6 mL a cada 3 minutos). Ao final da
reação o produto foi lavado com água destilada, filtrado a vácuo e armazenado em
dessecador para posteriormente ser submetido às caracterizações químicas.
2.4 Caracterização Química
Os métodos analíticos empregados na caracterização foram o grau de substituição
(GS) e espectrofotometria na região do infravermelho (FTIR), fundamentais para a
confirmação da síntese.
2.4.1 Determinação do Grau de substituição (GS)
Para calcular o grau de substituição (GS), utilizou-se 0,1 g acetato de celulose, 5
mL de NaOH 0,25 mol/L e 5 mL de etanol PA, em um béquer, deixando-se em repouso
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por 24 h. Após isso foram adicionados 10 mL de HCl 0,2 mol/L durante 30 minutos, sendo
posteriormente realizadas titulações com NaOH 0,25 mol/L, em duplicata.
2.2.2 Espectrofotometria de infravermelho (FTIR)
Os grupos funcionais e as estruturas químicas orgânicas foram avaliados por
espectroscopia na região do infravermelho (FTIR), utilizando um espectrômetro
Shimadzu® IRPRESTIGE-21. Trinta e duas varreduras foram coletadas para cada
espectro a uma resolução de 4 cm-1 na região de 4000 a 400 cm-1 . Para a análise, os
materiais em pó foram preparados como pastilhas, misturando-os com KBr.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O grau de substituição do acetato de celulose (GS) consiste na determinação da
porcentagem de grupos acetila (GA) que foram substituídos na cadeia da celulose. Então,
GS é determinado pelo valor de GA, pela Eq. 1, a seguir.
(1)

Onde o GA é calculado a partir da Eq. 2, demonstrada a seguir.

(2)

Onde “Vb” é a soma do hidróxido de sódio adicionado no procedimento (5 mL) com o
usado na titulação (7,1 mL e 6,5 mL), “Va” é o volume de ácido clorídrico adicionado, “μa”
e “μb” são as concentrações do ácido clorídrico e do hidróxido de sódio, e “mac” é a
massa do acetato de celulose utilizada. Realizando os cálculos obtêm-se os seguintes
resultados apresentados na Tabela 1. A Tabela 2 traz a média e o desvio padrão do grau
de substituição obtido na síntese do acetato.
Tabela 01 – Valores experimentais obtidos na determinação do grau de substituição (GS)

Replicatas

Vb (L)

μb (mol/L)

Va (L)

μa (mol/L)

mac (g)

GA

GS

1

0,0121

0,25

0,01

0,2

0,1

44,07

2,91

2

0,0115

0,25

0,01

0,2

0,1

37,62

2,24
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Tabela 2 – Análise estatística do GS.

GS Médio

Desvio padrão

2,575

0,473

O grau de substituição define a solubilidade da molécula em diferentes solventes.
Acetatos de celulose com GS entre 2,2 e 2,7 são considerados solúveis em acetona. Já
acetatos com DS acima de 2,8 são solúveis apenas em clorofórmio. Neste caso, percebese que ocorreu a formação de diacetato e triacetato durante a síntese. A Figura 2, a
seguir, apresenta o espectro de FTIR dos produtos obtidos neste trabalho.
Figura 02 - Espectros de FTIR do papelão bruto (A), purificado (B), branqueado (C) e acetato de celulose (D).

Observando o espectro pode se constatar que houve um grande aumento em torno
de 1750 cm-1, pois essa banda representa C=O em ésteres, e como o acetato de celulose
é um éster, já é indício de que a síntese se deu de forma esperada. Também se pode
observar que na banda de 1275 cm-1, houve um aumento, pois representa C-O em éteres,
função orgânica que também está muito presente no acetato de celulose. Na banda de
1370 cm-1, está representado um aumento no grupo CH3, radical fundamental nos
acetatos; e por fim, a diminuição da banda em torno de 3600 cm-1, representa uma queda
no número de grupos hidroxilas (OH). Todos esses fatores atestam que realmente houve
uma substituição dos grupos hidroxila pelos grupos acetila, confirmando a síntese.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento do presente projeto possibilitou utilizar novos recursos
tecnológicos para transformar o resíduo de papelão que até então iria ser descartado, em
um polímero de alto valor agregado, que possui uma enorme gama de aplicações.
Realizando as análises de caracterização do acetato, pode-se concluir que o seu
grau de substituição (GS) foi de 2,56 ± 0,47 o que é um valor bastante próximo de um
acetato comercial. Examinando o gráfico FTIR percebe-se que houve um aumento
considerável nas bandas de C=O de ésteres, de C-O de éteres, e de CH3, e observou-se
também uma diminuição do grupo OH, tudo isso indicando a substituição dos grupos
hidroxila pelo grupo acetila e confirmando a síntese do polímero.
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Resumo: A educação a distância cresceu exponencialmente nos últimos anos, principalmente devido a
expansão das TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) que possibilitaram a criação de ambientes
cada vez mais agradáveis e intuitivos aos usuários. Nesse processo é fundamental o papel do tutor que é
responsável pela interação entre o aluno e o ambiente de ensino aprendizagem, diante desse contexto, este
estudo teve por objetivo mapear a evolução das competências e habilidades necessárias ao tutor de acordo
gerações Ead. Para alcançar o objetivo proposto foi feita utilizou-se do delineamento exploratório, através de
pesquisa bibliográfica em que foram analisadas as considerações a fim de conhecer melhor quais as
competências digitais necessárias a esse profissional. Ante a isso foi possível identificar as áreas de
competências que precisam ser melhor desenvolvidas tais como: criar espaços virtuais, mediar processo de
ensino de ensino aprendizagem, indicar fontes de pesquisa virtuais, inserir mídias nas plataformas digitais,
utilizar mecanismos de feedback e ainda motivar discussões online por meio de ferramentas colaborativas. A
partir dos resultados pode se constatar que o uso adequado das Tecnologias da Informação e Comunicação
são fundamentais no ensino a distância, e responsável por melhores resultados, isso reitera a importância do
desenvolvimento das competências necessárias apontadas nesse estudo.
Palavras-Chave: Competências Digitais, tutor, Ensino a Distância, Evoluções das TICs.

1 INTRODUÇÃO
Com a ubiquidade das Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC –
cresceu de forma exponencial a exigência do mercado por profissionais capacitados
digitalmente. Assim, visando capacitação digital, surge uma alta demanda por cursos de
modalidade a distância. Segundo Telles e Esquincalha (2017) os cursos de modalidade a
distância proporcionam ao aluno, por meio dos Ambientes Virtuais de Ensino e
Aprendizagem - AVEA -, um ambiente com uma série de possibilidades de ensino e
aprendizagem propiciadas pelo uso das tecnologias educacionais.
O profissional que acompanha tal processo de ensino e aprendizagem mediados
pelas ferramentas digitais das plataformas educacionais é o tutor online (ou tutor Ead).
Segundo MEC (2007) ele é fundamental para a educação à distância, uma vez que está
em contato constante com os discentes, auxiliando-os e orientando-os em diversas
questões. Holtt e Reinaldo (2017 apud PASSOS; SANTOS, 2015) alerta que os tutores não
são considerados digitalmente competentes, resultando no uso ineficaz e ineficiente quanto
ao uso dos recursos e ferramentas digitais dos Ambientes Virtuais de Ensino e
Aprendizagem.

Por isso, enfatiza-se a relevância da pesquisa que visa mensurar

habilidades e competências necessárias para tutoria Ead de acordo com o atual contexto
de competência digital. De acordo com Spressola (2010 apud FLEURI, 2001) competência
é uma característica relacionada ao bom desempenho na execução de uma tarefa, já a
habilidade é a demonstração de um talento particular na prática.
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Corroborando com tal informação, estudos de Hott e Reinaldo (2017 apud SILVA;
ANDRIOLA, 2012) e Telles e Esquincalha (2017) evidenciam a escassez de trabalhos que
analisam o domínio digital e tecnológico dos tutores Ead. Assim segundo Hott e Reinaldo
(2017) é evidente a necessidade de capacitação desses profissionais, preparando-os de
forma integrada e contextualizada ao cenário de Ead. Tendo como base essa lacuna
identificada por Hott e Reinaldo (2017), surge o objetivo de tal estudo em mapear a evolução
das competências e habilidades necessárias ao tutor de acordo gerações Ead. Afim
responder tal questionamento, realizou-se pesquisa bibliográfica de forma exploratória,
conforme descrito na seção dois (2) sobre competências e habilidades do profissional tutor
Ead, sendo posteriormente ilustrado o mapeamento de tal evolução conforme apresentado
na seção 3.
2 METODOLOGIA
A pesquisa buscou materiais já publicados sobre os temas tutor online e
competências, para poder fundamentar a pesquisa, por isso caracteriza-se como pesquisa
bibliográfica que segundo Freire (2013, p.59) tem por objetivo levantar o que já foi publicado
sobre o seu tema de pesquisa. Bem como se refere a um conjunto de publicações de
diferentes autores sobre um tema específico, em épocas diversas.
A pesquisa apresenta a análise dos conhecimentos técnicos requeridos para um
tutor online, e apresenta as competências digitais. Para isso fez-se uma pesquisa descritiva
e exploratória quanto aos seus objetivos. A pesquisa descritiva segundo Farias Filho (2015,
p. 62) visa descrever as características de determinada população ou fenômeno, ou o
estabelecimento de relações entre as variáveis.
Farias Filho (2015, p. 62) a pesquisa exploratória visa proporcionar maior
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses.
Seguida a análise são identificadas quais as competências digitais fundamentais para o
tutor online e a abordagem escolhida para esse estudo é a qualitativa que de acordo com
Freire (2013, p.50) preveem explorar e descrever a complexidade ou a especificidade de
determinado problema; analisar a interação de certas variáveis; compreender e classificar
processos dinâmicos vividos por grupos sociais.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a expansão das TIC, a educação a distância vêm gradativamente evoluindo
quanto ao uso de tais recursos no processo de ensino e aprendizagem. Assim, a partir da
aderência às Novas Tecnologias da Informação e Comunicação – NTIC – em Ead, surge
a constante necessidade de aprimoramento e domínio tecnológico, pelos tutores online. O
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papel do tutor é fundamental no processo de ensino a distância, sendo que de acordo com
o MEC (BRASIL, 2007, p.21) “a principal atribuição deste profissional é o esclarecimento
de dúvidas através fóruns de discussão pela Internet, pelo telefone, participação em
videoconferências, entre outros, de acordo com o projeto pedagógico.”
Além do papel no processo de mediação, o tutor contribui no acompanhamento,
motivação e desempenho do aluno, conforme descrito por Brasil (2007, p.21):
O tutor a distância tem também a responsabilidade de promover espaços de
construção coletiva de conhecimento, selecionar material de apoio e sustentação
teórica aos conteúdos e, frequentemente, faz parte de suas atribuições participar
dos processos avaliativos de ensino-aprendizagem, junto com os docentes
(BRASIL,2007, p.21).

Devido a tais responsabilidades delegadas aos tutores a distância, identifica-se
dificuldade na definição de habilidades e competências necessárias de um tutor online ou
Ead, uma vez que tais características vêm se modificando de acordo com a evolução das
TIC, resultando em vários papéis e definições encontradas na literatura. Para facilitar a
identificação de tais competências e habilidades realizou-se mapeamento entre as
tecnologias utilizadas nas cinco gerações de Ead encontradas em buscas bibliográficas
(tendo como base principal as pesquisas de Moore e Kearsley (2010)) e o papel do
profissional tutor Ead de acordo com as competências e habilidades separadas por Silva
(2008): Humanas – o ser do tutor - Relacionada a empatia, sociabilidade, responsabilidade,
entre outros; Científicas – o saber - Referente ao conhecimento de ser do aluno e
conhecimento pedagógico; Técnicas – o saber fazer - Trabalhar com eficácia e em equipe.

3.1 Mapeamento das Competências e Habilidades Tutor Ead
De acordo com Moore e Kearsley (2010) em 1880 surge a primeira (1ª) geração de
Ead, caracterizada pelo uso das tecnologias: correio eletrônico, e imprensa. Nesse período,
eram necessárias ao tutor competências de interpretação e comunicação escrita por meio
de correspondências físicas (GOMES, 201?). O modo de interação ocorria apenas entre
aluno e o material didático enviado pelos correios (forma física). Nessa geração, a
comunicação entre tutor e aluno, era registrada por meio de cartas ou cartão de respostas
enviados por meio de correios, demorando semanas, ou até meses para tal interação.
Na segunda geração, iniciou-se a utilização de satélites para aulas por meio do rádio
ou TV (MOORE; KEARSLEY, 2010). Nessa geração o tutor além de competência na
escrita, necessitava de habilidades para atendimento, por meio da utilização esporádica do
telefone (GOMES, 201?). Nessa geração, evidencia-se competências e habilidades
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designadas por Silva (2008) como Humanas, sendo necessário ao tutor aspectos
relacionados a empatia, sociabilidade, responsabilidade, entre outros.
Em 1970 surge a Universidade Aberta do Brasil - UAB (marco da 3ª geração),
caracterizam-se competências relacionadas a suporte e orientação discente por meio de
discussões em grupo de estudo local e uso de laboratórios da universidade (MOORE;
KEARSLEY, 2010). Nessa geração, segundo Gomes (201?) ocorre uma maior
preocupação com a orientação do discente, sendo elaborados guia de estudo impresso,
orientação por correspondência, transmissão por rádio e TV, conferências por telefones,
entre outros. Nessa geração além de competência humanas, surge maior necessidade de
competências científicas, uma vez que o tutor torna-se mais presente no processo de
ensino e aprendizagem.
A quarta geração é caracterizada por Moore e Kearsley (2010) pelo uso de
teleconferência por áudio e vídeo, e o computador. Nesse período surge uma inicial
demanda por profissionais com competências e habilidades de maior teor técnico, devido
a gradativa utilização de ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona no processo
de orientação discente, ocorrendo maior interação entre conteúdo, colegas e tutor.
A atual geração (5ª geração) é caracterizada pelo uso, por 99% das instituições de
ensino (LAFLEN; SMITH, 2017), de Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem - AVEA,
e de novos modelos para incentivar interação entre aluno e objeto de estudo como objetos
3D, gamificação, sala de aula invertida, ferramentas colaborativas, mídias digitais, entre
outros. Assim, essa geração caracteriza-se pelo fácil acesso a informação por meio das
TIC, sendo necessário aos tutores competências relacionadas à utilização de ferramentas
para aprendizagem colaborativas, navegação e filtragem de dados, e domínio dos recursos
e ferramentas do AVEA.
Figura 01 – Gerações Ead

Fonte: Adaptado Moore e Kearsley (2010), Gomes (201?), Silva (2008).

Evidencia-se que a partir da 4ª e 5ª geração são necessários aos tutores
conhecimento sobre as TIC visando auxiliar os discentes no processo de ensino e
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aprendizagem mediado pelos ambientes virtuais. Uma vez que na 1ª, 2ª e 3ª geração eram
necessárias habilidades e competências técnicas e humanas na 4ª e 5ª geração as
competências necessárias envolvem maior domínio e conhecimento das TIC utilizadas pela
instituição. Caetano, Moraes e Zanin (2014 apud MUNHOZ, 2003) relatam que o tutor deve
adquirir competências e habilidades técnicas e operacionais referente ao uso de tecnologia.
Por meio dessas, criar espaços que instiguem a construção individual e colaborativa do
conhecimento, cabendo ao tutor mediar tal processo por meio das TIC. Assim, a partir de
pesquisas realizadas pode-se identificar na literatura as seguintes habilidades e
competências técnicas de um tutor Ead da atual geração:
Quadro 1 - Competências Técnicas do Tutor Ead;

Fonte: Elaborado pelos(as) autores(as);

De acordo com a pesquisa elaborada, evidenciou-se a evolução das competências
e habilidades necessárias ao tutor Ead, no atual contexto tecnológico tais parâmetros giram
em torno de domínio e conhecimento das TIC. Segundo Telles e Esquincalha (2017) é cada
vez mais evidente a necessidade da capacitação para domínio das ferramentas
tecnológicas habilitando-o cada vez mais como um instrutor quanto a construção do
conhecimento dos discentes. O atual profissional tutor Ead deve possuir competências e
habilidades para criar espaços de aprendizagem colaborativa por meio dos AVEA, utilizar
ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona, criação e compartilhamento de mídias
digitais e utilizar mecanismos virtuais de feedback.
Tais habilidades proporcionam maior eficiência e eficácia no processo de construção
do conhecimento Ead, atendendo os discentes de acordo com suas reais necessidades
desencadeadas pela ubiquidade tecnológica. Cabe destacar que assim como as TIC, as
habilidades e competências são dinâmicas e estão em constante evolução,
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primordial contínua capacitação de tais profissionais, uma vez que possuem papel
fundamental para o ensino a distância.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No contexto histórico a educação a distância passou por cinco fases evolutivas,
a primeira delas consistia na troca de correspondências. Já na segunda fase ocorre a
inserção do rádio e da televisão, alguns contatos via telefone acontecem de maneira
esporádica. Até a segunda geração apenas as competências humanas eram requeridas.
Na terceira geração acontece um avanço bastante significativo que é o uso dos
computadores os primeiros acessos via internet. Nessa geração são desenvolvidas
competências humanas e científicas.
A quarta geração é determinante pois o acesso a banda larga possibilitou o
acesso a ferramentas que melhoram a comunicação a disponibilização dos materiais
didáticos, para isso o tutor precisa das competências técnicas. A quinta geração perdura
até os dias de hoje possui inúmeras ferramentas inovadoras, que facilitam o processo de
ensino aprendizagem e melhoram a comunicação criando um ambiente interativo e
dinâmico. Já na quinta geração as competências técnicas precisam ser aperfeiçoados para
lidar com as ferramentas competências técnicas precisam ser aperfeiçoados para lidar com
as ferramentas tecnológicas. Por fim é sabido que o processo de evolução é constante e
para isso é preciso que o tutor continue se aperfeiçoando para atender as demandas
existentes.
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Resumo: A análise dos componentes de uma máquina em uma planta industrial tem como objetivo atestar
seu bom funcionamento dentro de padrões preestabelecidos ou identificar problemas de projeto,
construção, instalação ou manutenção inadequados, fatores determinantes quando relacionados à sua vida
útil. Estes componentes (mecânicos, elétricos ou eletrônicos) devem ter funcionamento integrado para
formar um sistema mecatrônico automatizado composto por sensores, controlador e atuadores. Com os
recursos da informática também é possível supervisionar o processo. Desta forma, este trabalho teve como
objetivo contribuir no estudo do comportamento dos sistemas mecatrônicos através da otimização
(integração, controle e supervisão) dos diferentes equipamentos/dispositivos pertencentes a uma bancada
didática já existente no laboratório de Comandos Elétricos e Acionamentos do IFSC campus Criciúma.
Instalação de sensores, programação de drivers e controlador, projeto/construção de módulo eletrônico e
desenvolvimento de sistema supervisório se seguiram até as etapas de teste final. Aumento na quantidade
de ensaios permitidos, agilidade no setup através de uma configuração física baseada na padronização de
montagem, possibilidade de alteração de parâmetros de testes e supervisão em tempo real são resultados
que validam o trabalho realizado na bancada, apresentando uma nova ferramenta didática que irá contribuir
para o entendimento de sistemas mecatrônicos.
Palavras-Chave: Sistemas Mecatrônicos, Automação, Bancada didática.

1 INTRODUÇÃO
De um modo geral, pode-se dizer que a Mecatrônica visa a integração das
tecnologias mecânica, eletrônica e computadores no sentido de se criar dispositivos
inteligentes (ALCIATORE; HISTAND, 2014, p. 2). Atualmente estes dispositivos
inteligentes são utilizados para automatizar um determinado processo ou máquina (de um
forno de micro-ondas a um robô industrial). Logo, é oportuno que alunos dos cursos de
Mecatrônica (técnico ou graduação), durante sua formação, possam ter ferramentas
didáticas (bancadas de teste, softwares, instrumentos de medição, etc.), que permitam
simular (ainda que seja em escala reduzida) um sistema mecatrônico. Para Labrow (2012
apud DA ROSA, 2014, p. 32) “estas ferramentas consistem em atividades estratégicas e
até inovadoras que poderão oportunizar a redescoberta da espontaneidade, despertando
o senso crítico do aluno e colocando, obrigatoriamente, o professor no papel mediador”.
Pode-se assim integrar e aplicar de forma prática e objetiva o conteúdo trabalhado em
diversas unidades curriculares dos cursos de Eletrotécnica e Mecatrônica.
A aquisição destas ferramentas demanda poder de investimento da instituição,
o que, por muitas vezes, não é possível em função do custo elevado ou em função de
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cortes orçamentários feitos pelo poder público. Poder agregar novas funções a
equipamentos já existentes, se torna alternativa interessante, didática e econômica, mas
sobretudo, pela oportunidade de desenvolvimento técnico e científico aos alunos
envolvidos, da etapa de projeto aos testes de validação.
Portanto, o objetivo deste trabalho foi otimizar (integração, controle e
supervisão) uma bancada didática, ampliando os recursos disponíveis, tornando-a uma
ferramenta de apoio multidisciplinar no estudo dos sistemas mecatrônicos. A equipe
desenvolvedora contou com a participação de três alunos do curso técnico em
Mecatrônica e a orientação de dois professores, utilizando-se de recursos disponibilizados
pela própria instituição.
2 METODOLOGIA
Conforme descrito, este trabalho foi desenvolvido sobre bancada didática
modular já existente, sendo apresentado na figura 1.
Figura 01 – bancada didática e seus módulos.

Módulo
elétrico:
alimentação elétrica da
bancada,
botões
de
operação e sinalizadores
visuais.

Módulos
eletrônicos:
inversor de frequência ou
servo
drive
para
ligar/desligar motor elétrico
ou servo motor.

Módulo mecânico: sistema
de
posicionamento
(castanha e fuso de esferas)
acionado por motor elétrico
de indução trifásico ou
servo motor.
Apresenta
sensores de inicio e final de
curso, além de sensor
magneto estrictivo para
feedback de posição.

Fonte: autores (2017).

Para que seja possível simular um sistema mecatrônico, é necessário dois
subsistemas básicos: i) controlador, ou seja, controla o funcionamento da máquina ou
processo baseado em uma sequência lógica (exemplo: interligação de cabos elétricos em
um circuito, programa em computador, etc.) e ii) atuador, ou seja, atua no sistema
conforme ordens do controlador para que se consiga o efeito desejado (exemplo: um
resistor elétrico para aquecer um forno, um motor elétrico para acionar uma máquina,
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etc.). Assim, para utilização da bancada apresentado na figura 1, anterior a otimização,
inicialmente era necessário selecionar o tipo de atuador e posteriormente o controlador
(desenvolver a lógica de controle), configuração esta representada através de um
diagrama de blocos apresentado na figura 2.

Figura 2

– sistema mecatrônico anterior da bancada.

Controlador
Lógica

de

controle

Atuador

(liga/desliga,

Inversor + motor elétrico.

avanço/retorno, etc.) baseado na

Sistema de
posicionamento

interligação de chaves manuais e

Servodriver + servomotor.

cabos no módulo elétrico.

mecânico.

Fonte: autores (2018).

Para que os objetivos deste trabalho fossem alcançados, seguiu-se uma série
de atividades (modificação na estrutura existente, desenvolvimento de um novo módulo
de controle e sistema de supervisão, etc.).
No módulo mecânico, foram substituídos os sensores indutivos danificados de
final de curso. Também foi verificado o funcionamento de um sensor magneto estrictivo já
fixado a este módulo, que fornece em sua saída um sinal analógico em corrente de 4 a
20mA, em função do deslocamento da castanha. A figura 3 apresenta uma vista superior
deste módulo.
Figura 3 – módulo de posicionamento mecânico.

Sensor de final de curso
(eletrônico e mecânico).

Sensor de final de curso
(eletrônico e mecânico).

Fuso de esferas e castanha.

Sensor magneto estrictivo.

Fonte: autores (2017).

Para o desenvolvimento do novo módulo de controle, optou-se pela plataforma
Arduino®, modelo Mega 2560, tendo como características: baixo custo, software de
programação gratuito, plataforma open-source, porém com nível de tensão de
entradas/saídas digitais (5V) não compatível com drivers industriais (24V - inversor e
servo drive).

Desta forma, foi necessário desenvolver placas de interface para as
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entradas do novo controlador utilizando-se como componente principal opto-acopladores,
e para as saídas reles eletromecânicos. Para que o sinal do sensor magneto estrictivo (4
à 20mA) fosse disponibilizado a uma entrada analógica do controlador (0 à 5V) também
foi desenvolvido um conversor (circuito resistivo) de sinais corrente/tensão com saída de 1
à 5V. A figura 4 apresenta uma vista externa e interna do novo módulo controlador,
respectivamente.
Figura 4 – módulo controlador desenvolvido.
Entradas
analógicas.

Saídas
digitais.

Interface
de entrada.

Alimentação 24V

Entradas
digitais.

Interface
de saída.

Controlador.

Fonte: autores (2017).

O supervisório desenvolvido teve por função permitir a interação (operação ou
visualização de informações) entre o usuário da bancada e o sistema mecatrônico. Com a
disponibilidade de um computador no laboratório, optou-se pela instalação do software de
desenvolvimento ScadaBR, software livre e de código aberto do tipo SCADA (Supervisory
Control and Data Acquisition). Outra característica desejável deste software é permitir a
comunicação com o controlador desenvolvido através do protocolo Modbus serial. Após a
instalação do software, duas etapas se seguiram: criação da tela de supervisão e
configuração de tags (pacote de dados que permitem a troca de informações entre o
controlador e o supervisório). A figura 5 apresenta a tela do supervisório desenvolvido.
Figura 5 – tela do supervisório desenvolvido.

Fonte: autores (2017).
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A figura 6 representa através de um diagrama de blocos o sistema mecatrônico
atual da bancada. Para o controlador, a lógica de controle será desenvolvida através de
um código (programa) utilizando-se um software de desenvolvimento gratuito do
fabricante do controlador Arduino®. “Flexibilidade para mudanças no funcionamento do
sistema, possibilidade de se criar uma biblioteca de aplicações já testadas e que podem
ser carregadas rapidamente, utilização de funções avançadas do controlador como PWM
e PID [...]” (GROOVER, 2012, p. 202), apresentam-se como vantagens do novo sistema.

Figura 6

– sistema mecatrônico atual da bancada.

Controlador
Lógica de controle (liga/desliga,
avanço/retorno, posicionamento,
etc.)

baseado

(programa)

em

Interface
de saída.

código

desenvolvido

Arduíno.

Atuador

no

Interface
de entrada.

Inversor +
motor elétrico.
Servo driver +
Servo motor.

Sistema de
posicionamento
mecânico.

Sensores.

PC
Supervisório.

Fonte: autores (2018).

Através do sinal analógico do sensor magneto estrictivo disponibilizado ao
controlador, é possível estudar e implementar uma técnica de controle conhecida por
malha fechada, podendo-se corrigir eventuais “[...] desvios ou erros (offset) entre um
resultado desejado para o sistema (também denominado por set point) e seu valor atual
(também denominado

process value), com consequente aumento da precisão”

(FRANCHI, 2014, p. 22). Também foi prevista a utilização de sensores eletrônicos e
chaves mecânicas de fim de curso nas extremidades da mesa de posicionamento,
garantindo o bom funcionamento e a integridade das partes mecânicas do sistema.
O supervisório apresentou-se de forma funcional, permitindo selecionar
operação em modo manual (avanço ou retorno da castanha) através de botões
específicos ou em modo automático (conforme lógica de controle desenvolvida para o
controlador). É possível visualizar o deslocamento da castanha de forma gráfica ou o
deslocamento em milímetros através de campo próprio na tela. Sinalização visual chama
a atenção do usuário para os seguintes eventos: fim de curso atingido ou falha do módulo
eletrônico utilizado (inversor ou servo drive).
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Como validação final, foi implementado uma aplicação para o sistema
mecatrônico que teve por objetivo acionar a castanha de forma intermitente (avanço e
retorno) em modo automático, utilizando-se de acionamento por inversor de frequência e
motor elétrico de indução trifásico. A figura 7 representa a interligação do módulo de
controle ao sistema supervisório e aos módulos eletrônicos e mecânicos da bancada,
respectivamente, durante os testes de validação.
Figura 7 – teste de validação realizado.

Fonte: autores (2017).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o término deste trabalho, pode-se destacar: i) em relação aos alunos
envolvidos, a oportunidade de desenvolver e praticar conhecimento adquirido em diversas
unidades curriculares, técnica (Acionamentos Elétricos, Automação Industrial, Mecânica,
etc.), ou administrativas: conhecer as etapas de um projeto, lidar com orçamento,
cronograma, etc; ii) em relação a instituição, através da disponibilidade de recursos, a
possibilidade de desenvolvimento de pesquisa dos docentes e discentes; iii) em relação
aos alunos dos cursos técnicos de Eletrotécnica, Mecatrônica e graduação em
Mecatrônica, uma ferramenta didática de apoio que simule condições práticas reais
diretamente relacionadas as atividades inerentes a sua formação; iv) em relação ao
mercado de trabalho e a sociedade, receber um profissional melhor preparado
tecnicamente, mas que também seja crítico e ciente de suas responsabilidades.
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Resumo: A demanda por fertilizantes nitrogenados na cultura do milho tem sido aumentada pela
intensificação da produção em elevar a produtividade, sendo o nitrogênio (N) o nutriente absorvido em
maior quantidade pela cultura do milho. Por essa razão, estudos sobre o uso de inoculantes à base de
bactérias promotoras do crescimento de plantas devem ser valorizados. Bactérias do gênero Azospirillum
podem ser inoculadas em plantas de interesse agronômico, estimulando seu crescimento por múltiplos
mecanismos, incluindo síntese de fito-hormônio, melhoria da nutrição nitrogenada, mitigação de estresse e
controle biológico da microbiota patogênica. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o peso de mil grãos
(PMS), teor de nitrogênio foliar e produtividade da cultura do milho em função do uso da inoculação de
sementes com Azospirillum brasiliense e de doses crescentes de nitrogênio em cobertura. O delineamento
experimental utilizado foi o de blocos aleatorizados em esquema de parcelas subdivididas com quatro
repetições. Sendo que nas parcelas foram utilizados os tratamentos com e sem o uso de inoculante na
semente e nas subparcelas aplicou-se doses crescentes de N em cobertura (0, 60, 120 e 180 kg ha-1 de N).
Os teores de N foliar, PMS e produtividade de grãos não foram influenciados pelo tratamento com
Azospirillum brasiliense, já considerando o uso de doses crescentes de N aplicadas em cobertura houve
incrementos significativo linear no teor de N foliar e produtividade de grãos.
Palavras-Chave: Zea mays, bactérias diazotróficas, nutrição de plantas.

1 INTRODUÇÃO
O Brasil destaca-se como terceiro maior produtor mundial de milho, atrás dos
Estados Unidos e da China (CONAB, 2018). Além da sua importância para o agronegócio,
o milho é também fonte de renda para pequenas propriedades rurais, fornecedor de
energia tanto para a alimentação humana quanto animal. No estado de SC são cultivados
em torno de 1,4 milhões de hectares, com produtividade de 7,9 t ha -1, acima da média
nacional (~ 5,0 t ha-1) (IBGE, 2018).
Ao longo dos últimos anos, observou-se um acentuado aumento nas
tecnologias empregadas no cultivo de milho. Devido a intensificação da agricultura e ao
aumento da produtividade, o consumo de nutrientes tem sido incrementado, e sabe-se
que há muito, esgotaram-se a capacidade dos nossos solos em suprir naturalmente os
nutrientes necessários para as produções exigidas atualmente (RAIJ, 2011).
O nitrogênio (N) é o elemento mais demandado pelo milho, compõem a
molécula de clorofila, substâncias como proteínas, enzimas e ácidos nucleicos, é também
o que tem maior influência na produtividade, com inúmeras funções relevantes nas suas
atividades fisiológicas (MARSCHNER, 2012). Diversos estudos foram realizados
buscando a adequação do melhor manejo da adubação nitrogenada (FERREIRA et al.,
2013; CAIRES; MILLA, 2016).
Porém, considerando o alto custo dos fertilizantes e a necessidade de uma
agricultura sustentável, diferentes estratégias são necessárias. Entre elas destaca-se a
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utilização de inoculantes à base de bactérias promotoras do crescimento de plantas.
Bactérias do gênero Azospirillum podem ser inoculadas em plantas de interesse
agronômico, com resultados positivos, ocasionando a produção de uma variedade de fitohormônios, principalmente IAA, alterando o metabolismo e morfologia das raízes,
produzindo melhor absorção mineral e de água, portanto, maiores rendimentos (BASHAN;
BASHAN, 2010).
Bashan e Bashan, (2010), propuseram a "Teoria dos Mecanismos Múltiplos",
com base no pressuposto de que não existe um único mecanismo envolvido no
crescimento das plantas inoculadas com Azospirillum, mas sim uma combinação de
poucos ou muitos mecanismos em cada caso específico de inoculação. Os mecanismos
podem variar com o genótipo, a variedade de Azospirillum e as condições prevalecentes
durante a interação (QUADRO et al., 2014; GUIZZO, et al., 2018).
Assim, o estudo objetivou avaliar, na cultura do milho, o efeito de Azozpirillum
brasiliense e doses crescentes de N em cobertura em Santa Rosa do Sul/ SC, sobre o
teor de N foliar, produtividade e massa de mil sementes.
2 METODOLOGIA
O experimento foi conduzido na área experimental do Instituto Federal
Catarinense - Campus Santa Rosa do Sul localizado na cidade de Santa Rosa do Sul/ SC
(29º 06’ 09” S, 49º 49’ 38” O, 9 m de altitude), em um Cambissolo Háplico, textura média.
O clima da região é classificado como Cfa segundo Koppen, com pluviosidade média de
1650 mm ano-1.
Foi utilizado o híbrido DOW 2B 688 Power Core, o qual foi semeado no dia 24
de setembro de 2014, com densidade de semeadura de 62500 sementes por hectare.
Adubação de base foi feita com adubo formulado 04-20-20, na dosagem de 400 kg ha-1. O
milho foi cultivado em área de plantio direto, sendo que a cultura antecessora foi aveia
preta, dessecada 30 dias antes da semeadura do milho.
O delineamento experimental utilizado foi de blocos aleatorizados, em
esquema de parcela subdividia com quatro repetições. Nas parcelas foram aplicados dois
tratamentos, sem e com inoculação das sementes com Azospirillum brasiliense, contendo
2 x 108 unidades formadoras de colônias ml-1, na dosagem recomenda de 100 ml por 20
kg de semente, este tratamento foi realizado no mesmo dia da semeadura. Nas
subparcelas foram implantados os níveis de adubação nitrogenada: 0, 60, 120 e 180 kg
ha-1 de N na forma de ureia. Esta aplicação de N foi realizada no momento em que a
cultura atingiu o estádio V4 do desenvolvimento vegetativo conforme a escala de Ritchie
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et al. (1993). Foi feita manualmente, a lanço na superfície do solo e sem incorporação. As
subparcelas foram compostas de 6 linhas de 0,8 m entre si com 5 m de comprimento.
Avaliou-se o teor de N na folha de milho, e para isso no florescimento do milho,
foram coletadas amostras de folhas em 30 plantas por parcela para constituir uma
amostra composta. Em cada planta, retirou-se a folha imediatamente abaixo e oposta à
espiga. As extremidades e a nervura central foram excluídas. As amostras de folhas
foram lavadas em água deionizada, colocadas para secar em estufa com circulação
forçada de ar a 60 °C até atingir massa constante, e em seguida foram moídas.
Determinou-se o teor de N nas folhas, conforme os métodos descritos em Malavolta et al.
(1997).
A produtividade foi avaliada realizando a colheita manual das espigas numa
área útil de 4,8 m2 (2 linhas centrais por 3 m de comprimento), em seguida o material foi
trilhado, pesado e corrigido a umidade para 130 g kg-1 de água. Em seguida foi avaliado o
peso de mil grãos (PMS).
Os resultados obtidos foram submetidos às análises de variância (ANOVA). As
médias dos tratamentos de semente foram comparadas pelo teste Tukey p<0,05. As
doses de nitrogênio foram analisadas por meio de regressão polinomial. Foi utilizado para
análises estatísticas o programa SISVAR.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Não houve interação significativa entre os tratamentos, inoculação de
sementes com Azospirillum brasiliense e a adubação nitrogenada em cobertura nos
parâmetros avaliados, assim avaliou-se os efeitos principais de cada tratamento isolado.
O teor de N foliar e o componente de rendimento PMS não foram influenciados
pelo o uso de A. brasiliense na semente (Figuras 1A, 1B), sendo que a cultura de milho
apresentou um teor foliar médio em torno de 29 g kg-1 de N e um PMS médio de 393 g. O
PMS é o componente de rendimento que dificilmente sofre interferência de tratamentos
por ser uma característica de cada cultivar, no entanto, De Quadros et al. (2014)
avaliando três híbridos de milho encontrou resposta positiva no PMS com o uso de
Azospirillum em um dos híbridos testado e teor de N na parte área de outro, mostrando
que a resposta do milho a inoculação pode variar de acordo com o genótipo da planta,
sugerindo que as diferenças de resposta devem estar relacionado com a relação
rizosfera/bactéria.
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Figura 1: Teor de N foliar (A) e peso de mil grãos (PMS) (B) em função do uso de Azospirillum brasiliense na semente
de milho. Letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05).

O teor de N foliar aumentou significativamente de forma linear em função das
doses de N aplicados em cobertura (Figura 2A), sendo que para cada quilo de N aplicado
aumentou em torno de 0,07 g kg-1 de N na folha de milho. Estudos realizados com a
cultura do milho, as doses de N aplicadas aumentaram o teor de N nas folhas (CAIRES;
MILLA 2016). O crescimento das plantas de milho é diretamente dependente da área
fotossintética, a qual tem uma estreita relação com a extensão da área foliar e o tempo de
permanência das folhas em plena atividade fotossintética (GOMES et al., 2007). Por esse
motivo, quando se aumentam as doses de N em cobertura, o teor de N nas folhas
também

é

aumentado,

podendo

maximizar

o

processo

fotossintético

e,

consequentemente, a produtividade de grãos.
Já o PMS não foi influenciado com o uso de dose de N em cobertura (Figura
2B). Resultados semelhantes sem respostas as doses de N foram observadas por Gomes
et al. (2007). Já Caires e Milla (2016) que observaram ganhos linear no PMS de milho em
função de doses de N em cobertura em sistema plantio direto. Assim, apesar da
importância do PMS para a definição da produtividade do milho em resposta à adubação
nitrogenada, tal resposta pode variar com as condições experimentais, especialmente,
aquelas de ordem edafoclimáticas.
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Figura 2: Teor de N foliar (A) e PMS (B), considerando-se as doses de N, na forma de ureia, aplicadas em cobertura no
sistema plantio direto. As doses de N foram aplicadas no estádio V4 de desenvolvimento da cultura do milho. **p < 0,
01. ns- não significativo.

A produtividade média de grãos de milho aumentou significativamente de forma
linear em função da aplicação de N em cobertura em sistema plantio direto (Figura 3A),
sendo que para cada kg de N aplicado houve um acréscimo de 17,4 kg de grãos de milho.
Vários trabalhos com o uso de doses de N em cobertura apresentam ganho em
produtividade na cultura de milho, com efeito linear semelhante a este estudo (CAIRES;
MILLA 2016) e com efeito quadrático (SILVA et al., 2011; SORATTO et al., 2011);
O uso de A. brasiliense na semente de milho não apresentou ganho
significativo em produtividade de grãos (Figura 3B), cuja a média foi de 3860 kg ha-1.
Inoculando espécies de Azospirillum em milho Hungria et al. (2010) encontraram
incrementos de 26% na produtividade de grãos. De Quadros et al. (2014) estudando três
híbridos de milho observou ganho em produtividade com a inoculação de semente com
Azospirillum em apenas um híbrido, sugerindo que o genótipo da planta desempenha
papel importante na colonização pelas bactérias.
Figura 3: Produtividade de grãos, considerando-se as doses de N, na forma de ureia, aplicadas em cobertura no
sistema plantio direto (A) e o uso de Azospirillum brasiliense na semente de milho (B). Safra 2014. Santa Rosa do Sul.
**p < 0,01. Letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05).
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso de Azospirillum brasiliense inoculado na semente de milho não
apresentou influência significativa nos teores de N na folha, na massa de mil grãos e na
produtividade de grãos.
A adubação nitrogenada em cobertura aumentou significativamente de forma
linear o teor de N na folha e a produtividade de grãos.
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DESENVOLVIMENTO DE FRESA CNC PARA FABRICAÇÃO DE PLACAS
DE CIRCUITO IMPRESSO ELETRÔNICO
Resumo: Uma das formas mais comuns de desenvolvimento de protótipos de placas de circuito impresso é
método por corrosão, geralmente aplicado no meio educacional, justificado pelo baixo investimento em
equipamentos específicos e por não exigir rapidez no processo quando comparado a uma indústria desse
ramo. O método por corrosão envolve a aplicação de produtos químicos, assim, torna-se menos seguro ao
ser manuseado pelo ser humano. Diante disso, este estudo tem como objetivo apresentar o
desenvolvimento de uma solução tecnológica para a confecção de placas de circuito impresso, o método de
gravação, o qual permite maior segurança aos usuários e menor tempo de produção. Para isto,
desenvolveu-se uma Fresa apoiada na tecnologia CNC (Comando Numérico Computadorizado), por meio
da utilização de motores de passo, este equipamento permite o controle simultâneo e preciso dos eixos X,
Y, Z, ou seja, das grandezas de comprimento, largura e altura da ferramenta de corte responsável por
imprimir os devidos circuitos na placa eletrônica. O funcionamento da fresa foi testado com a confecção de
placas de circuito impresso e realizado os ajustes necessários por um período de 02 meses, atualmente
encontra-se apta para o emprego no meio educacional em questão.
Palavras-Chave: CNC, fresa, placa de circuito impresso

1 INTRODUÇÃO
Devido ao crescimento mundial no consumo de produtos eletrônicos, tais
como, computadores, celulares, automação residencial e industrial, aumentou-se o
interesse por parte das indústrias em geral a modernização da produção e o
desenvolvimento de equipamentos mais complexos, robustos e com menor custo de
produção. Em meio a isso, destacam-se as PCIs (Placa de Circuito Impresso) que são
elementos indispensáveis e de suma importância no campo da indústria eletrônica e na
evolução tecnológica. As PCIs tem a função básica de conectar os componentes
eletrônicos através de circuitos condutores e fazem parte de diversos produtos
eletroeletrônico,

conceito

este

conhecido

como

eletrônica

embarcada

(MELO;

GUTIERREZ; ROSA, 1998).
Existem diferentes formas de se fabricar uma PCI que pode variar conforme a
escala de produção e recursos disponíveis. Neste sentido, destaca-se o processo de
fabricação subtrativo que ainda é a forma mais utilizada. O processo consiste na retirada
do excesso de cobre por meio de corrosão química, podendo a fabricação ser feita de
maneira artesanal. Basicamente, o processo subtrativo convencional envolve as seguintes
etapas: corte da placa, impressão do circuito, corrosão, furação e soldagem dos
componentes (GOBBI,2014).
Como maneira de melhorar este processo a utilização do comando numérico
pode ser um ganho em sistemas de prototipagem, este tipo de tecnologia nasceu na
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década de 50 como uma aplicação em automação de Máquinas Operatrizes de
Usinagem, oferecendo à indústria o mais dinâmico processo de fabricação até o momento
[2].
Além do investimento na tecnologia, para agregar baixo custo a máquina, há
plataformas livres e confiáveis de programação que alcançam resultados desejados e
rápidos, de fácil aquisição no mercado, tornando o empenho de automatização mais
simplificado e objetivo.
Com a demanda de modernização, o projeto desenvolvido tem intuito de sanar
a necessidade da instituição, automatizando o processo de fabricação, e disponibilizando
para todos os cursos e projetos. O protótipo se trata de uma fresa CNC, logo será
apresentada as etapas de fabricação Eletroeletrônica e de Software.
2 METODOLOGIA
O primeiro passo do projeto, foi desenvolver um protótipo com os seguintes
critérios: utilização de componentes de baixo custo, sem que tais possam comprometer o
projeto em seu estado final, um software de comunicação simples, mas capaz de cumprir
sua função, e de fácil aprendizagem já que ficará na instituição de ensino para uso dos
alunos, tanto do curso técnico, quanto do curso superior.
2.1 Projeto mecânico
A estrutura foi desenhada nos softwares autoCAD e SolidWorks, conforme a
figura 01, para obter-se um melhor resultado e diante da necessidade da precisão dos
cortes e furações que deveriam ser feitas, optou-se pelo corte em uma CNC Router, já
que a estrutura foi fabricada em MDF de 15mm. Logo que, os componentes que foram
escolhidos e destinados ao projeto deveriam cumprir fielmente sua função, sem que a
tolerância de cada processo fosse ferida.
Figura 1 - Projeto Estrutura CNC
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2.2 Paine
el de conttrole
Nessa etapa
e
do projeto, as principais atividades reealizadas foram, o
dimension
namento da
d potência dos drivvers utiliza
ados, cálcu
ulo de miccro-steps (pequenos
(
s
passos), a
acionamen
nto dos mo
otores de passo, ins
stalação dos fins de curso, de
efinição da
a
fonte de a
alimentaçã
ão para o projeto
p
com
mpleto e ca
abeamento
o dos motoores de pas
sso, fonte,,
drivers e do micro controlador (Ard
duino Uno
o), todos esses ccomponenttes foram
m
adicionados foram instalados na caixa d
de plástico comercial apresentaados nas figuras 3.
Figura 3 - C
Caixa Painel de
d Controle.

Fonte: Autor..

nente que ffoi utilizado no proce
esso de coontrole dos
s motores,,
O primeirro compon
o driver A
A4988 não apresentou bons ressultados e teve que ser
s substituuído pelo driver
d
WD-2404, de
evido à allta corrente dos m
motores. Já com os
s novos ddrivers foi possívell
dimension
nar o passo do mo
otor, foi co
onfigurado em 1/32 passos ppara comp
pletar uma
a
revolução
o do motor,, dando um
ma maior p
precisão na
a máquina.
As chave
es fim de curso fora
am posicion
nadas em todos os eixos tanto
o na parte
e
positiva quanto na parte
p
nega
ativa para a proteção
o do projeto
o, para alim
mentação utilizou-se
e
e externa de 24V / 10A, que a
alimenta to
odos os componentees eletroeletrônicos..
uma fonte
Todos os componentes e fios
s foram po
osicionados em uma
a caixa pláástica come
ercial com
m
as seguin
ntes medidas 350mm
m de comprrimento, 26
60mm de largura e 1170mm de
e altura, na
a
tampa da
a caixa foi colocado três botõe
es, Emergê
ência, Pau
usa e Resuume, para situaçõess
inesperad
das. Os attuadores selecionado
s
os foram o Motor de passo N
Nema 23kg
g SM 1.0-D12-CS, 3
3A de corrrente, como
o mostra n
na figura 4..

ISSN: 2526-4044 p. 149 - 934

7º Simpóssio de Integ
gração Cie
entífica e T
Tecnológica
a do Sul Catarinense
C
e – SICT Sul
S
Figura
a 4 - Motor de
e passo.

Fonte: Autor..
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Figura 5 - Interface do Software.

Fonte: Autor..
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Fonte: Autor..
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A viabilidade e versatilidade do equipamento se mostrou muito útil para escolas
técnicas e universidades, se tratando de uma tecnologia livre, com finalidade de
aprendizado, a máquina tem benefícios no quesito custo e manutenção, além do alto grau
de produção.
Considerando o tempo gasto em desenvolvimento de placas de circuito
impresso frente aos métodos empregados na instituição até o presente momento, o
projeto da fresa para esta finalidade cumpriu seu objetivo.
De forma geral todo o sistema integrado entre software de desenho de PCI,
software de importação e comando, sistemas eletroeletrônicos e sistemas de transmissão
determinaram um perfeito funcionamento da máquina, facilitando em muito o processo de
prototipagem de placas pelos acadêmicos e agilizando os processos de montagem.
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DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO MOBILE PARA INTEGRAÇÃO COM PRÓTESE
DE BAIXO CUSTO POR MEIO DE COMANDO DE VOZ
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Resumo: O desenvolvimento de novas tecnologias lançadas constantemente no mercado visando novos
meios para inclusão social no que se refere ao auxilio de pessoas com necessidades especiais, fez do
objetivo principal o desenvolvimento de um aplicativo capaz de proporcionar a integração do comando de
voz com um protótipo de braço preparado para efetuar movimentos de dedos e pulso. Para o
desenvolvimento utilizou-se da plataforma de desenvolvimento Delphi e do framework Firemonkey, isto
porque a facilidade de utilização e suporte aos recursos necessários para o funcionamento está disponível
na própria ferramenta, assim como a possibilidade de uso em qualquer Sistema Operacional (OS). A
tecnologia Bluetooth, foi empregada na comunicação entre aplicativo e prótese, por estar disponível nos
diversos dispositivos, principalmente no Smartphone, um dos aparelhos móveis utilizado para validação,
sendo assim o desenvolvimento deste é importante para a sociedade, pois irá proporcionar um meio de
integração homem máquina de baixo custo e novos modelos de prótese possam ser desenvolvidas e
adaptadas ao aplicativo.
Palavras-Chave: Aplicativo Mobile, Inclusão, Mobilidade, Próteses.

1 INTRODUÇÃO
O avanço tecnológico associado a crescente popularização das tecnologias
móveis a exemplo o Smartphone, faz a constante utilização de aplicativo para fins
específicos, pois o uso de dispositivo de controle é crescente e torna-se imprescindível na
inovação e proporciona a comunicação entre aplicativo e a prótese simples, sem a
utilização de fio e resulta em uma solução com custo acessível (PORTANTE, 2015).
Como o Smartphone é um dispositivo comum para qualquer pessoa, sua
utilização é funcional para diversos tipos de aplicações, sendo elas, navegação, acesso
remoto ou controle de dispositivos externos via Bluetooth, por exemplo.
Segundo PINHEIRO (2008), uma forte tendência de mudança no cenário
mundial é o fato dos dispositivos conseguirem comunicar-se entre si e através do
comando de voz, ativar ou desativar equipamentos.
A constante evolução tecnológica aliada a uma sociedade com conceitos e
práticas diversificadas, possibilita vislumbrar novos meios de interação homem máquina,
realizar a integração de objetos físicos ou virtuais, possibilitar que comuniquem entre si,
gerar dados para análise ou movimentos torna a Internet das Coisas (IoT) um assunto em
pauta nos dias atuais (SBC, 2015).
Neste contexto, propõe-se o desenvolvimento de um aplicativo Mobile para
dispositivos com sistema operacional Android, provido de funcionalidades que efetue a
integração entre uma prótese de mão fabricada em impressora 3D que possibilite a
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execução de movimentos pré-programados pelo usuário, para o sucesso da aplicação,
necessita-se da utilização um software de programação visual com suporte para Android,
um sistema de banco de dados e um sistema de comunicação externo via Bluetooth.
2 A PRÓTESE
A prótese, conforme figura 1, que será comandada pelo aplicativo mobile foi
desenvolvida

com

base

no

projeto

opensource

InMoov,

seus

desenhos

são

disponibilizados no site do próprio desenvolvedor para que sejam fabricados em
impressoras de modelagem 3D, facilitando o processo de desenvolvimento.
Figura 1 – Prótese em funcionamento

Fonte: do autor

A impressão foi realizada em uma impressora GTMax3D com fio de plástico ABS,
após foi realizada sua montagem e testes de funcionamento e validada através do
firmware desenvolvido para o Arduino UNO.
3 APLICATIVO
O funcionamento do aplicativo dá-se através da comunicação via Bluetooth
entre o dispositivo móvel e o aparelho de celular, o fluxograma da figura 2, demonstra o
funcionamento do processo, a comunicação se inicia a partir do Smartphone, que envia
comandos via Bluetooth ao módulo HC05, os dados recebidos são convertidos e enviado
via comunicação serial ao Arduino que replica estes comandos para os servomotores
efetuarem o comando ao sistema de guias e fios de nylon.
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Figura 2 – Fluxograma de funcionamento

Fonte: do autor

O software foi concebido para utilização por pessoas de diversas idades, sendo
importante que a usabilidade seja objetiva, e consequentemente, evita-se dúvidas no
momento da utilização.
Seu desenvolvimento foi baseado no Embarcadero Delphi XE8 com o
framework FMX, devido a sua flexibilidade por fazer parte do desenvolvimento Delphi
desde a versão XE2, este permite que a mesma funcionalidade seja executada em
qualquer Sistema Operacional (OS). Para o armazenamento foi utilizado o banco de
dados SQLite, pois é multiplataforma.
2.1 Estrutura do Banco de Dados
Para o armazenamento das informações geradas pelo aplicativo, utilizou-se o
banco de dados SQLite, devido as características de ser plataforma aberta (Open
Source), multiplataforma, e, para seu gerenciamento não é necessário um Sistema
Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), sendo este capaz de criar o banco, ler e
escrever. Sua estrutura é composta de apenas uma tabela responsável pelo
armazenamento, edição e inclusão dos dados. Na Figura 3, observa-se a estrutura da
tabela, tais como seu nome, campos e seus tipos.
Figura 3 – Tabela de movimentos

Fonte: Autor
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São armazenados dados de ângulos do servomotor para cada dedo, a descrição
do movimento e dados relativos aos comandos da prótese.
2.2 Desenvolvimento do Aplicativo
O aplicativo para celulares é composto por diversas telas de forma que seja
possível o usuário fazer movimentos na prótese apenas por comando de voz, a Figura 4
mostra a tela inicial composta de uma lista com os comandos cadastrados e suas
funcionalidades.
Figura 4 – Tela Inicial do Aplicativo

Fonte: Autor

Cada botão tem uma função diferente para o envio das informações além de
abrir novas telas de configuração de acordo com as descrições que seguem:
 Enviar Comando Voz: Ao pressionar abrirá uma tela de reconhecimento de
voz, como mostra a Figura 5A, para o usuário pronunciar um dos comandos da lista, a
seguir, o aplicativo envia para prótese que faz o tratamento necessário e executa os
movimentos.
 Enviar Comando Texto: O usuário pressiona sobre um dos itens da Figura
2, em seguida o botão, para a prótese realizar o tratamento necessário e os movimentos
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sem a utilização de voz. Este recurso é uma contingência disponível no aplicativo ao
comando de voz.
 Adicionar Comando e Alterar Comando: Caso tenha necessidade o usuário
pode incluir novas ações, isto faz do aplicativo uma ferramenta flexível a diversas
necessidades. É possível alterar determinado comando através do botão “Alterar
Comando” conforme observa-se na Figura 5B.
Figura 5A e 5B – Identificação de voz e alteração do comando

Fonte: Autor

2.3 Comunicação com a Prótese
A integração com a prótese é feita por meio da tecnologia Bluetooth, disponível
nos dispositivos móveis. Devido as características de possuir curto alcance, não necessita
de cabos e a confiabilidade na transmissão por rádio frequência é uma tecnologia que se
aplica facilmente a este projeto.
Um protocolo para a integração, com objetivo de padronizar os comandos
enviados a prótese foi elaborado, cada palavra é enviada com prefixo que indica o dedo
que se deseja movimentar, após 6 bytes que indicam qual o ângulo que a articulação
movimentar e ao final um byte finalizador (#) que indica fim de pacote, conforme é
apresentado na figura 4.
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Figura 6 – Protocolo de Comunicação com a Prótese

Fonte: Autor

Este pacote de dados é cadastrado no banco de dados e quando o usuário decidir
enviar é carregado via Bluetooth para o sistema de recebimento do Arduino, este
interpreta o código e efetua os movimentos necessário.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após a conclusão do aplicativo, testes foram realizados para verificar a eficácia
do software com o envio de dados para o circuito eletrônico de comando dos servos
motores da prótese.
O aplicativo efetuou o comando da prótese de braço por meio de comandos de
voz e possibilitou o envio, inclusão e alteração de comandos de movimentação dos dedos
e pulso, para um teste efetivo foram realizados 30 envios de movimentos e os pacotes
efetivaram cerca de 80% de comandos corretos, ou seja, apenas 6 pacotes foram
perdidos ou não houve uma identificação da informação, esse perdas se devem ao não
entendimento do comando de voz dado, mas devido ao código possuir controle de erros
para que isso não aconteça a prótese não efetuou nenhum tipo de movimento, garantindo
a segurança de quem opera o dispositivo.
Testes de compatibilidade com todas as plataformas foram realizados com
diferentes versões de Smartphones e sistemas operacionais, e não se verificou nenhum
tipo de incompatibilidade, com todos os comandos de cadastro via banco de dados dos
movimentos, exclusão e envio de informações.
Com relação à distância de operação em testes realizados que a integração
com a prótese e seus comandos ocorre em um raio de aproximadamente 12 metros, o
que possibilita o comando remoto de distâncias relativamente grandes.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após o desenvolvimento pleno da aplicação o objetivo final foi alcançado, devido a
estabilidade e a utilização multiplaforma, o aplicativo se tornou útil para sua finalidade, o
controle de uma prótese de mão desenvolvido em impressora 3D.
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A tecnologia aplicada com softwares que permitem a criação de aplicativos como o
Embarcadero Delphi juntamente com o Framework FMX, as plataformas open source
como a plataforma Arduino e o banco de dados SQLite, foi possível este desenvolvimento
de maneira intuitiva e funcional da aplicação.
De maneira geral, o conjunto aplicação móvel e prótese permitirão em um futuro
próximo sua utilização abrangente com um baixo custo e auxiliando pessoas que por
ventura possuam algum tipo de deficiência.
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SUL DE SANTA CATARINA.
Arieli Laurindo Bellettini1, Mateus Sehnem 2, Masato Kobiyama 3, Fernanda
Stachowski Dagostin 4, Cláudia Weber Corseuil 5
1 UFSC/Centro

de Ciências, Tecnologias e Saúde / arielibellettini@hotmail.com
de Ciências, Tecnologias e Saúde / mateussehnem @hotmail.com
3 UFRGS/Instituto de Pesquisas Hidráulicas / kobiyama@ufrgs.br
4 UFSC/Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde / fernandasdagostin@gmail.com
5 UFSC/ Departamento de Energia e Sustentabilidade / claudia.weber@ufsc.br
2 UFSC/Centro

Resumo: O conhecimento do tempo de concentração de uma bacia é um fator importante para a
compreensão dos eventos de inundação brusca. Existem inúmeras equações empíricas na literatura
desenvolvidas para calcular o valor desse parâmetro. Neste trabalho foram selecionadas 7 equações
existentes e utilizadas para calcular os tempos de concentração de 2 bacias hidrográficas rurais do extremo
sul Santa Catarina. A sensibilidade das equações aos parâmetros de área, declividade e comprimento do rio
principal foi verificada. O tempo de concentração médio obtido pelas equações utilizadas foi de 2,86 e 1,91
horas para as bacias do rio Malacara e Molha Coco, respectivamente. Os resultados encontrados revelaram
um caráter linear, indicando que os critérios de seleção das equações foram adequados. No entanto,
observou-se exceções que podem estar relacionadas às condições iniciais para as quais foram
determinadas essas equações. Ainda assim, esses resultados podem auxiliar na definição de um intervalo
de medição adequado das variáveis hidrológicas, para implantar um monitoramento nas bacias e, assim
estimar os tcs por métodos hidrológicos, os quais fornecem melhores resultados. Adicionalmente, o
monitoramento permitirá que estudo futuros compreendam as inundações bruscas que ocorrem nas bacias
do estudo
Palavras-Chave: Tempo de concentração, inundação brusca, bacias hidrográficas rurais.

1 INTRODUÇÃO
As regiões montanhosas caracterizam-se por encostas íngremes e longas. Essas
características refletem na resposta hidrológica das bacias hidrográficas dessas regiões,
as quais respondem com maior velocidade a eventos de precipitação. Portanto, o tempo
de concentração dessas bacias, geralmente é pequeno.
Para McCuen et al. (1984), existem duas definições comumente aceitas para o
tempo de concentração: (i) tempo determinado com base na relação entre o hietograma
da chuva efetiva e o ponto de inflexão na curva de recessão do hidrograma, considerando
que o tempo de concentração é dado pelo tempo entre o centro de massa da chuva
efetiva e a inflexão dada na recessão do hidrograma; (ii) tempo requerido para uma gota
de água escoar hidraulicamente do ponto mais distante da bacia hidrográfica, até a saída
de uma secção. Para determinar o tempo de concentração com base na primeira
definição são necessários dados de chuva e vazão, medidos simultaneamente, nas
bacias de interesse. Entretanto, muitas bacias hidrográficas não contam com
monitoramento hidrológico e, consequentemente, não possuem dados que permitam
determinar seu tempo de concentração pela análise do hietograma e do hidrograma.
Devido à importância do tempo de concentração para as análises hidrológicas,
diversos estudos foram feitos em bacias hidrográficas, localizadas em diferentes partes do
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mundo, com o propósito de aprimorar o conhecimento desse parâmetro, dos quais
resultaram uma variedade de equações empíricas, como por exemplo, as de Dooge
(USDA, 1973; PORTO, 1995), corpo de engenheiros do exército dos EUA (MOPU, 1987;
SILVEIRA, 2005), Kirpich (RAMSER, 1927; KIRPICH,1940; SILVEIRA, 2005; MOTA &
KOBIYAMA 2015); Ven te Chow (MOPU, 1987; SILVEIRA, 2005); Giandotti (MOTA, 2012
; SILVEIRA, 2005); DNOS (SILVEIRA, 2005 ) Ventura (SILVEIRA, 2005);
Desta forma, o presente trabalho teve por objetivo verificar o tempo de
concentração de duas bacias rurais em regiões montanhosas, visando encontrar um
intervalo de medição das variáveis hidrológicas para compreender os eventos de
inundação brusca, causados por precipitações extremas na região do extremo Sul de SC
2 METODOLOGIA
2.1 Área de estudo
A área de estudo compreende duas bacias hidrográficas montanhosas, a bacia do
rio Malacara (40,48 km2) e bacia do rio Molha Coco (19,99 km2). Essas são sub-bacias
da bacia rio Mampituba (1.940 km²), que abrange áreas do extremo sul de Santa
Catarina (63% da área) e norte do Rio Grande do Sul (37% da área) (BOHN, 2008).
Os rios das bacias Malacara (BHRMALA) e Molha Coco (BHRMOCO), nascem nas
escarpas da Serra Geral (altitude de 1.100 m) e encontram, em pouca distância (10
km), a planície de inundação (altitude de 100 m), onde está localizado na cidade de
Praia Grande- SC. Segundo Scheibe et al. (2010), na região de Praia Grande as
escarpas são modeladas sobre rochas da Formação Serra Geral, especialmente
derrames basálticos, onde predomina a vegetação da Mata Atlântica. A parte mais
plana dessa região é formada por sedimentos basálticos grosseiros (cascalhos, seixos
e matacões), arenosos e argilosos. As encostas da serra são abruptas, apresentando
grande amplitude altimétrica, com vales fortemente encaixados que se abrem na
planície, formando depósitos de leques aluviais. As partes mais elevadas das bacias
do estudo abrangem o território de dois parques nacionais, o Serra Geral (17.300,00
ha) e de Aparados da Serra (13.141,05 ha). Apesar de originalmente terem sido
criados em épocas distintas, ambos representam uma área contínua, que protegem os
mesmos ecossistemas dentro do bioma Mata Atlântica. Atualmente, na região das
bacias a Mata Atlântica está bastante modificada, onde foi suprimida para dar lugar
aos cultivos agrícolas (milho, feijão, banana e fumo), ao pastoreio e silvicultura.
Entretanto, nas escarpas da serra a Mata Atlântica está bem preservada.
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O clima da região, segundo a classificação de Köppen é subtropical
(mesotérmico úmido), com verões quentes e invernos frios (Cfa). A precipitação média
anual é de 1500 mm e evapotranspiração média anual de 900 mm (PANDOLFO et al.,
2002). Back e Bonetti (2014) mostram que, na região do extremo sul de Santa
Catarina a intensidade máxima da chuva com duração de 5 minutos é de 160 mm.h -1,
com período de retorno de 5 anos. Esse aspecto, juntamente com a mudança brusca
de altitude entre as partes mais altas da serra e a planície, favorece a ocorrência de
inundações bruscas, escorregamentos terras e fluxo de detritos.
2.2 Determinação do Tempo de Concentração das bacias BHRMALA e BHRMOCO
Para estimar o tempo de concentração (tc) da BHRMALA e BHRMOCO foram
utilizadas 7 equações empíricas (Tabela 1).
A equação de Dooge, por exemplo, relaciona o tempo de concentração com a área
da bacia (A) e a declividade do rio principal (S), e foi desenvolvida com base nos dados
de 10 bacias rurais da Irlanda, com áreas variando entre 145,04 e 947,94 Km² (SILVEIRA,
2005). Os parâmetros dessa equação refletem o comportamento de bacias médias e
escoamento predominantemente em canais (TUCCI, 2009). A equação de Corps
Engineers, utiliza o comprimento do rio principal (L) e a declividade (S) da bacia
hidrográfica e foi ajustada com dados de 25 bacias hidrográficas rurais localizadas nos
EUA. Essas bacias compreendiam áreas de até 12.000,0 km² e com comprimento do rio
principal menor do que 257,00 km (SILVEIRA, 2005). Já a equação de Giandotti,
desenvolvida com base em bacias rurais médias e pequenas da Itália, com áreas
variando de 170,0 a 70.000,0 km2. Essa equação é adequada para bacias montanhosas,
como destacam Berti et al. (1999), López et al. (2010) e Radice et al. (2012). A equação
de Kirpich foi desenvolvida com base em 6 pequenas bacias hidrográficas agrícolas do
Tennessee (EUA), com declividade entre 3 a 10% e áreas de, no máximo 0,5 km 2
(SILVEIRA, 2005). Mota (2012) mostra que, a equação de Ven te Chow (1962) para
calcular o tc, foi desenvolvida empiricamente, por meio de regressão com base em dados
coletados de 20 bacias rurais do meio oeste dos EUA. Segundo Silveira (2005) essa
equação é originalmente de tempo de pico (Tp). Entretanto foi MOPU (1987) quem
publicou essa equação de maneira correta, com as respectivas unidades, a qual aplicou o
fator 1,67 multiplicado pelo Tp para encontrar a equação de Ven te Chow.
A equação de DNOS (Dpto Nacional de Obras de Saneamento) foi desenvolvida no
Brasil por George Ribeiro. Utiliza, além dos parâmetros físicos da bacia, um fator (K) que
considera as características do terreno. De acordo com Silveira (2005) o K varia de 2 a
5,5. No presente trabalho, utilizou-se um K igual a 3, que representa terrenos cobertos
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com vegetação e boa infiltração.
A equação proposta por Ventura pode ser utilizada para qualquer tamanho de
bacia, apresentando resultados aceitáveis (PFAFSTETTER, 1976).
Tabela 1 – Equações e restrições das fórmulas empíricas para o cálculo do Tc.

Fórmula

Restrições da fórmula

Equação (h)

A (km2)

L (km)

S (%)

Kirpich

<0,45

<1,2

3/10

Ven te Chow

1,1/19

-

-

<12000

<257

<14

DNOS

<0,45

<250

3/10

Dooge

140/9

-

-

Giandotti

-

-

-

Ventura

-

-

-

Corps
Engineers

(-) informação não disponível nas fontes bibliográficas.
Fonte: Adaptado de Silveira (2005).

A Tabela 2 mostra os parâmetros utilizados para calcular o tc das bacias BHRMALA
e BHRMOCO, determinados por Sehnem et al. (2015).
Tabela 2 – Valores dos parâmetros físicos das bacias.

Parâmetros

BHRMALA
2

BHRMOCO
19,99 km2

Área da bacia (A)

40,48 km

Comprimento do rio principal (L)

20,15 km

13,30 km

Perímetro total da bacia (P)

38,10 km

24,15 km

Declividade média do canal (S)

5,2%

7,3%

Fonte: Sehnem et al. (2015).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Tempo de concentração para a BHRMACA e BHRMOCO
A Tabela 3 apresenta os tc obtidos pelas 7 fórmulas usadas no trabalho. Verifica-se
que, para uma mesma bacia foram encontrados diferentes valores. Esse resultado pode
estar ocorrendo porque as equações foram obtidas em condições específicas, as quais se
ajustam às variáveis e parâmetros utilizados na sua formulação. Observa-se também que
os valores mínimos de tc foram de 1,33 h (BHRMOCO) e 2,09 h (BHRMALA), ambos
obtidos pela equação de Kirpich. Já tcs máximos foram de 2,24 h (BHRMOCO) e 3,54 h
(BHRMALA), obtidos pela equação do Corps Engineers e Ventura, respectivamente. A
diferença encontrada foi de, aproximadamente, 70% entre máximos e mínimos.
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O tc médio das BHRMOCO e BHRMALA foi de 1,91 h (

= 0,32) e 2,86 h (

=

0,48), respectivamente (Tabela 3). Esses valores estão próximos dos tempos medidos
para as bacias Californianas: Barr. Eaton Wash (tc = 1,84 h) e Barr. San Dimas (tc = 2,3 h)
do arquivo-teste rural utilizado por Silveira (2005). Tais bacias possuem características
físicas semelhantes às do presente estudo, mostrando que as fórmulas utilizadas deram
bons resultados. A Figura 2 mostra os tcs com as 7 fórmulas, onde observa-se que por
terem características muito semelhantes e serem da mesma região, tem um
comportamento linear, com relação às fórmulas utilizadas e seus respectivos parâmetros.
No entanto, há exceções (tcs obtido pela equação de Ventura), indicando que, embora
exista uma associação entre as equações, esta não é uma relação perfeita.
Tabela 3 - Valores de tempo de concentração obtidos com fórmulas empíricas em horas.

Fórmula

tc BHRMALA (h)

tc BHRMOCO (h)

Kirpich

2,09

1,33

Ven te Chow

2,82

1,94

Corps Engineers

3,28

2,24

DNOS

2,52

1,64

Dooge

2,75

1,94

Giandotti

3,04

2,15

Ventura

3,54

2,10

Média

2,86

1,91

Desvio padrão
Coeficiente de variação

0,48
0,169

0,32
0,168

Fonte: Bellettini et al. (2018).
Figura 1 – Relação entre os tempos de concentração calculados com as 7 fórmulas para as bacias.

Fonte: Bellettini et al. (2018).

3.2 Influência da área da bacia e da declividade no tempo de concentração
O maior tc encontrado pelas equações do DNOS, Dooge, Giandotti e Ventura foi a
BHRMALA. Os maiores valores de tcs foram obtidos pelas fórmulas de Ventura e Giandotti
com valores de 3,54 h e 2,25 h para as BHRMALA e BHRMOCO respectivamente. Os tcs
obtidos com as fórmulas que utilizam a área da bacia, apresentaram-se semelhantes em
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ambas a bacia. No entanto, a BHRMOCO apresentou um valor de tc menor com a fórmula
de Ventura, sendo superada pela fórmula de Giandotti.
Kirpich, Ven Te Chow e Corps Engineers utilizam em suas fórmulas apenas os
parâmetros de declividade e comprimento do rio principal. A BHRMALA apresenta maior
comprimento de canal e menor declividade, do que a BHRMOCO. Sendo, os maiores tc
obtidos pela fórmula de Corps Engineers, com valores de 3,28 h e 2,24 h para as
BHRMALA e BHRMOCO respectivamente. Por ter maior declividade, a BHRMOCO
apresentou menores tcs, quando comparados a BHRMALA o que demonstra que a
declividade influência no tempo de concentração e a fórmula utilizada, representa a
resposta hidrológica das bacias. O valor médio de tc encontrado com as equações que
utilizam a área de drenagem foi de 2,96 h (

= 0,44) e 1,96 h ( = 0,23) para as

BHRMALA e BHRMOCO respectivamente, que foi um valor maior quando comparado à
média do tc para todas as equações utilizadas. Silveira (2005) constatou que, a maioria
das equações que utiliza a área da bacia superestima o tc. Já com as equações que
utilizam S e L, os tcs para as BHRMALA e BHRMOCO foram de 2,73 h ( = 0,60) e 1,84 h
(

= 0,46), respectivamente, sendo menores do que a média do tcs obtida pelas 7

equações . Esses resultados são decido a influência da declividade velocidade do
escoamento superficial. Quanto mais íngreme o terreno, mais rápido será o escoamento
superficial, o tc será menor e os picos de enchentes maiores (ARAÚJO, 2011).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os parâmetros morfométricos das bacias de estudo permitiu compreender,
preliminarmente, o comportamento hidrogeomorfológico e o escoamento superficial.
O tc médio estimado para as BHRMOCO e BHRMALA foi de 1,91 h (

= 0,32) e

2,86 h ( = 0,48), respectivamente, mostrando que o intervalo de tempo de medição das
variáveis hidrológicas das bacias deve ser menor ou igual ao tc médio.
Apresentando um caráter linear, os resultados encontrados indicaram que os
critérios de seleção das equações foram adequados. No entanto, houve exceções, que,
podem estar relacionadas às condições iniciais para as quais foram determinadas essas
equações. Os resultados deste estudo podem auxiliar na escolha do intervalo de tempo
do adequado para monitorar as bacias. Com o monitoramento, será possível estimar os tcs
por métodos hidrológicos, os quais fornecem melhores resultados.
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Resumo: Com o aumento da criminalidade busca-se cada vez mais o auxílio de ferramentas
multidisciplinares da eletrônica e tecnologia da informação para concepção de sistemas que maximizem os
a segurança, protegendo a integridade física das pessoas e seus patrimônios. Especificamente falando-se
de segurança veicular, o presente artigo apresenta o desenvolvimento de um sistema de rastreamento
composto por um hardware que associa funcionalidades do microcontrolador PIC18F46K22, do módulo
GPS Gy3-neo6mv2, módulo GSM/GPRS GTM900–C e demais componentes eletrônicos na obtenção de
um sistema remoto de segurança que permita rastreamento e controle via smartphones que utilizam sistema
operacional Android. Os dados obtidos na validação demonstraram a eficácia do sistema proposto no que
tange a precisão da localização apresentando um erro máximo de 41m em ambientes segregados e um erro
máximo de 6m a céu aberto.
Palavras-chave: Segurança Veicular, GPS, GSM/GPRS, Android.

1 INTRODUÇÃO
Com a crescente necessidade do transporte de pessoas e cargas aliada à
popularização dos veículos, nota-se um grande número de automóveis, caminhões,
ônibus circulando nas cidades. Conforme matéria divulgada pela GAÚCHAZH (2018),
verifica-se que com o aumento do número de veículos trafegando e com o crescimento da
criminalidade principalmente nas grandes cidades, o índice de furtos de veículos e cargas
aumentou cerca de 80% nos últimos 5 anos (ALVES, 2016, p.25). Buscando amenizar o
problema minimizando os riscos e trazendo uma maior sensação de segurança,
atualmente existem diversos sistemas de segurança baseados em alarmes com funções
de bloqueio e rastreamento que permitem reduzir os riscos das ocorrências de furto
(ANDRÉ, 2006, p.58).
Os rastreadores disponíveis no mercado, em sua maioria, além de oferecer
serviço de rastreamento, trazem a função de bloqueio geral do sistema através de um
comando enviado por SMS. Nos sistemas mais modernos, pode-se encontrar funções
avançadas capazes de detectar o status do alarme do veículo, monitorar vibrações e
informar ao proprietário (também através de SMS) uma possível tentativa de roubo em
tempo real utilizando interface amigável (aplicativo para smartphones). Voltando a
atenção aos dispositivos mais acessíveis, percebe-se que além da redução de recursos
disponíveis, os comandos e alarmes ocorrem por meio do serviço de SMS, os quais
devem ser decorados pelo usuário sem auxílio de uma interface intuitiva. Assim, a
proposta é desenvolver um sistema que ofereça rastreamento por GPS, acionamentos
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SQLiteStudio, cuja função é auxiliar no desenvolvimento de um banco de dados em
SQLite. Neste software pôde ser criado uma tabela contendo 3 colunas, sendo a primeira
responsável pelo código do cadastro (auto incrementada), a segunda para o nome do
dispositivo e a terceira para o número do cartão SIM fornecido pela operadora de telefonia
móvel. Na figura 2a é demonstrada a tela principal, onde há uma grade em formato de
lista para apresentar o conteúdo do banco de dados. Através do botão flutuante, a tela de
inclusão de cadastros (figura 2b) é acessada. Para prosseguir, todos os campos devem
ser preenchidos, podendo então ser salvo o novo dispositivo na lista. O envio de SMS
também é feito pelo App, para realiza-lo o usuário deve selecionar o dispositivo a ser
controlado na lista de dispositivos cadastrados (tela principal). Ao selecionar, abrirá uma
nova tela chamada “Painel de Controle” (figura 2c), que é responsável por enviar e
receber instruções/requisições da central.
Em uma situação normal, o usuário envia o SMS solicitando a localização e a
partir desse instante, o App aguarda receber o SMS contendo as coordenadas
geográficas. Recebidas as informações, aparecerá um texto informativo e portador do
método “OnClick”, que permite ao usuário tocar no texto e acessar o mapa. Desta forma,
o mapa não estará acessível até que a mensagem chegue e o conteúdo seja extraído. Na
figura 2d é exibida a tela do painel de controle, onde, na situação em questão, a
mensagem com a localização já foi recebida e o aplicativo já está apto a abrir o mapa
para navegação.
Para que a localização geográfica seja extraída do SMS, foi desenvolvido um
sistema de reconhecimento de texto, o qual coleta de forma automática os dados
necessários de dentro do SMS enviado pelo módulo GSM e envia para um aplicativo de
navegação externo da preferência do usuário (aplicativo “Waze”, por exemplo). Caso o
usuário tenha mais de um App de navegação instalado no smartphone, será exibida pelo
sistema operacional uma caixa de seleção para que possa ser feita a escolha.
Por fim, facilitando para o usuário, ao acessar o aplicativo de navegação, já
estará disponível a rota para o destino, bastando somente um toque para iniciar a jornada.
Isto é possível graças às “Intents” da linguagem Java, que permitem enviar informações
para fora do App. A figura 2e e 2f mostram as telas acessadas após o aplicativo Google
Maps ter sido escolhido.
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Figura 2 – Telas do aplicativo desenvolvido (Sistema Ope
eracional Andrroid)
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Figura 4 – Hardware de
esenvolvido
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receptor, ou seja, em uma garagem de prédio onde pode haver mais de um teto acima do
veículo, o erro tende a aumentar.
3.2 TESTE DA CONEXÃO GSM
O módulo GSM depende de conexão com a operadora do “cartão SIM” para
operar. Como não é possível garantir que essa conexão se mantenha íntegra durante
todo o tempo de operação, ensaios foram realizados para simular perdas de sinal com a
torre de telefonia móvel. A operadora utilizada foi a TIM e para simular a perda de sinal,
durante a operação normal foi removido o “cartão SIM” por cerca de 5 minutos e
novamente inserido no slot do módulo GSM. Durante este intervalo, o smartphone
solicitou 3 vezes a localização do alvo, que ficou aguardando resposta na tela do painel
de controle.
4 ANÁLISE DE RESULTADOS
Nesta última etapa é relacionado os resultados dos testes executados para
validação da proposta bem como uma análise crítica sobre os mesmos.
4.1 EFICÁCIA DO MÓDULO GPS
Os resultados dos testes mostram que há variação nos dados de localização
quando o módulo é submetido ao ensaio dentro de garagem fechada. Os valores obtidos
demonstram que a busca pelo veículo rastreado pode ser levemente prejudicada caso o
mesmo esteja em local fechado. Mesmo assim, esse fator não denota ineficácia do
módulo GPS, afinal os efeitos são parecidos ao de um smartphone dentro de casa, cujo
receptor de GPS perde precisão também. Já a céu aberto o módulo retornou valores
precisos como era esperado.
A tabela 1 relaciona os valores das amostras verificadas durante os dois
ensaios. Pode-se observar que mesmo com a acurácia prejudicada por conta de
obstáculos, o erro permaneceu inferior a 50 metros.
Tabela 1 – Listagem das amostras

Número

Distância

Distância

Número

Distância

Distância

amostra

(céu aberto)

(garagem )

amostra

(céu aberto)

(garagem )

1

5

32

6

5

33

2

4

39

7

6

30

6
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3

4

24

8

7

28

4

6

41

9

6

39

5

5

12

10

6

21

4.2 EFICÁCIA DA CONEXÃO GSM
Após interferência externa proposital (remoção do cartão SIM) o módulo
GSM/GPRS levou menos de 1 minuto para se reconectar à rede. Nesse mesmo período,
o microcontrolador detectou também a chegada de novas mensagens, que puderam ser
lidas normalmente. Entretanto, a perda de cobertura da rede GSM causará desde atrasos
na comunicação entre a central e o smartphone e até mesmo irrastreabilidade do veículo.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A facilidade de acesso aos mais diversos tipos de componentes eletrônicos e
principalmente a grande quantidade de informações disponíveis em fóruns, blogs, sites,
tutoriais, vídeos, apostilas e demais mídias digitais disponíveis neste vasto repositório que
é a internet, possibilita com um pouco de dedicação desenvolver soluções para muitas
demandas do cotidiano. O sistema de segurança veicular desenvolvido apenas a nível de
protótipo já apresenta funcionalidades suficientes para que com poucas melhorias possa
se tornar um dispositivo aplicável em escala piloto. Confirma-se, portanto, a viabilidade
técnica da construção de um sistema de rastreamento veicular confiável e com interface
amigável que permita ao usuário localizar seu veículo e interagir com o mesmo a partir de
seu smartphone.
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Resumo: A alface (Lactuca sativa) é uma das folhosas mais produzidas e consumidas no mundo. Seu ciclo
de produção é rápido, porém a alface é exigente em adubação, principalmente nitrogenada. Pesquisas com
uso de nitrato de cálcio como fonte de nitrogênio são escassas. Nesse contexto o trabalho teve por objetivo
avaliar crescimento e desenvolvimento da alface submetida a diferentes doses de N na forma de nitrato. O
experimento foi conduzido no setor de Olericultura do IFC- Santa Rosa do Sul, de março a maio de 2018. O
delineamento experimental adotado foi o de blocos casualizados – DBC, com 4 tratamentos e 4 repetições.
Os tratamentos constaram de diferentes adubações nitrogenadas, sendo: T1 – 0 kg ha-¹; T2 – 70 kg ha-1; T3
– 140 kg ha-1 e T4 – 210 kg ha -1 de N. O sistema de produção adotado foi o convencional, com aplicações
de produtos fitossanitários registrados. Foram avaliados dados relativos à altura da planta, massa verde e
massa seca, que foram submetidas a análise de variância, e em caso de significância ao teste de Tukey a
5% pelo programa estatístico Sisvar. Os dados não apresentaram diferença estatística significativa entre os
tratamentos para todas as variáveis analisadas. Tal fato está relacionado aos altos níveis de nutrientes e de
matéria orgânica do solo da área experimental.
Palavras-Chave: Lactuca sativa, Nitrato, Nutrição, Folhosa.

1 INTRODUÇÃO

O Brasil é grande produtor de hortaliças, com destaque para tomate, pepino e
folhosas em geral. A área cultivada de hortaliças é estimada em 776,8 mil hectares gerando
mais de 150 mil postos de emprego. Dentre as folhosas cultivadas, destaca-se a cultura da
alface, com produção estimada em 16 mil toneladas de produto final (KANO, 2006, p. 5).
A alface (Lactuca sativa L.) é uma das olerícolas mais consumidas e produzidas
no país. Apreciada por seu sabor refrescante, agradável e seu preparo rápido é utilizada in
natura, principalmente na forma de saladas (ARAÚJO, 2010, p. 5).
A alface é uma planta exigente em adubação, principalmente a nitrogenada, é
uma olerícola que atinge ponto ideal para o consumo em poucos dias, como as folhosas
em geral, tem uma lenta absorção de nutrientes no início do cultivo e rápida absorção de
nutrientes próximo a colheita (KANO et al.,2011, p. 70).
O nitrogênio (N) é um elemento mineral essencial responsável pelo crescimento
das plantas, é componente estrutural da clorofila, molécula responsável pelo processo
fotossintético sendo o segundo elemento mais extraído do solo e exigido pela cultura da
alface (FONTANETTI et al., 2006, p. 146).
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De acordo com Mantovani, Ferreira & Cruz (2005, p. 758), a utilização de
fertilizantes seja de fonte mineral como: ureia, nitrato de amônio e nitrato de cálcio ou
orgânica como: cama de aves e esterco bovino é uma prática comum pelos produtores no
cultivo de alface, contudo, pesquisas sobre o uso de nitrato de cálcio como fonte de N e
seus efeitos na produção de alface ainda são incipientes.
Neste contexto o trabalho teve por objetivo avaliar o crescimento e
desenvolvimento da alface crespa submetida à adubação nitrogenada com diferentes
doses de nitrogênio na forma de nitrato de cálcio.

2 METODOLOGIA

O experimento foi conduzido no setor de olericultura do Instituto Federal
Catarinense - IFC Campus Santa Rosa do Sul, entre o período de março a maio de 2018.
De acordo com a classificação climática de Köppen, o clima da região é do tipo subtropical
úmido e o solo foi classificado como gleissolo háplico (ABREU; et al.,1999, p.10).
O delineamento experimental adotado foi o de blocos casualizados – DBC, com
4 tratamentos e 4 repetições. Os tratamentos constaram de diferentes doses de adubações
nitrogenadas, sendo: T1 – 0 kg ha-¹; T2 – 70 kg ha-1; T3 – 140 kg ha-1 e T4 – 210 kg ha

-1

de N utilizando como fonte o nitrato de cálcio Ca (NO3)2, (N:18%) e (Ca:19%).
O preparo do solo foi feito em sistema convencional com o uso de enxada
rotativa com encanteirador. O trabalho foi conduzido em dois canteiros com dimensões 17
m de comprimento e 1m de largura dividido em 4 blocos, cada bloco com todos os
tratamentos. As mudas de alface foram espaçadas em 0,25 x 0,25 m, com 32 plantas por
tratamento e totalizando 128 plantas por bloco, sendo avaliadas as quatro plantas centrais
das parcelas.
As doses de N utilizadas levaram em conta a análise de solo (Tabela 01) sendo
T3 a dose recomendada, T2- 50% da dose recomendada e T4- 50% a mais da dose
recomendada. De acordo com a recomendação técnica do Manual de calagem e adubação
(2016, p. 50) metade da dose foi aplicada na base e o restante em cobertura, 20 dias após
o transplante.
Utilizou-se a cultivar de alface crespa Soraya Feltrin. As mudas da hortaliça
foram produzidas em casa de vegetação. A semeadura ocorreu em bandejas de
poliestireno expandido de 200 células contendo o substrato comercial Mec Plant.
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Tabela 01- Resultado da análise de solo na área experimental. Santa Rosa do Sul/ SC, IFC, 2015.

ARGILA

pH Índice

%

1:1

SMP
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5.9

6.1

P

K

M.O.
%

-----mg/dm³----->100

352

4.6

Al troc

Ca troc

Mg troc

---------cmolc/dm³----------0.0

SATURAÇÃO %

11.0

3.7

Al+H

CTC

RELAÇÕES

cmolc/dm³

cmolc/dm³

BASES

AL

Ca/Mg

Ca/K

Mg/K

3,9

19,5

80

0

3

12

4,1

Fonte: Os autores.

O transplante das mudas foi realizado quando as mudas apresentaram de 4 as
6 folhas definitivas após o transplante e durante todo o ciclo da cultura utilizou-se o sistema
de irrigação por aspersão.
O controle de plantas daninhas foi realizado com herbicida comercial fusilade

R

250 EW e na dosagem 0,5 L ha-¹, com o volume de calda de 300 L. Não foi necessário
controle de pragas e doenças.
As plantas de alface foram colhidas quando apresentaram tamanho ideal para
consumo. As mesmas foram colhidas manualmente com auxílio de uma faca cortando-se
rente ao solo. Em uma amostra de 4 plantas para cada tratamento foram conduzidas
imediatamente ao laboratório onde realizou-se as avalições.
Foram coletados dados médios de 4 plantas por tratamento relativos à altura de
planta (AP), massa verde (MV) e massa seca (MS).
A altura da planta foi avaliada com o uso de uma régua medindo-se da base até
a altura máxima das folhas. A massa verde foi determinada com auxílio de uma balança de
precisão. As amostras de plantas foram imediatamente conduzidas a estufa de circulação
de ar forçado a 65°C até massa constante.
Os resultados foram submetidos ANOVA e as médias comparadas pelo teste de
Tukey a 5% probabilidade utilizando-se o pacote estatístico Sisvar.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados foram avaliados pela ANOVA e não apresentaram diferença entre as
doses tratadas desse modo não foram utilizados outros métodos de comparação.
Os dados relativos à altura de planta (AP), massa verde (MV) e massa seca (MS)
constam na tabela 02, e demonstram que ao longo do experimento não apresentaram
diferença significativa entre os tratamentos. Este fato pode estar relacionado à alta
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fertilidade do solo, apontada pela análise de solo (Tabela 01), que mostra elevados índices
de nutrientes na área experimental.

Tabela 02 – Dados médios de altura de planta (cm), massa verde (g) e massa seca (g) de quatro plantas de alface crespa
(Lactuca sativa) submetida a diferentes doses de adubação nitrogenada. Santa Rosa do Sul/SC, IFC, 2018.

Tratamentos/Doses

Variáveis analisadas

de N

AP (cm)

MV (kg ha-1)

MS (kg ha-1)

T1 - 0 kg ha-¹

18,6

24304

1904

T2 – 70 kg ha-¹

19,35

25536

1904

T3 - 140 kg ha-¹

20,55

23184

1792

T4 - 210 kg ha-¹

19,12

23520

2026

CV %

8,73

25,26

6,98

Fonte: Os autores Altura de Planta (AP), Massa verde (MV) e Massa seca (MS) das plantas de alface submetidas a
diferentes doses de Nitrogênio (N).

Além disso, o alto teor de matéria orgânica do solo (4,6 %) pode ter contribuído
para não haver diferença significativa entre a testemunha e os demais tratamentos, uma
vez que este parâmetro é utilizado para recomendação de N nas culturas (Manual de
calagem e adubação, 2016, p. 152).
Os tratamentos com metade e o dobro da dose recomendada não diferiram entre
si em todas as variáveis analisadas, uma vez que o solo apresentava altos níveis de
nutriente e alto teor de matéria orgânica.
Silva et al., (2008, p. 1268) trabalhando com plantas de alface em casa de
vegetação com solo apresentado 1,2 % de matéria orgânica observaram que as plantas de
alface submetidas a níveis de irrigação e doses de nitrogênio obtiveram diferença
significativa entre os tratamentos, onde a maior dose com 320 kg N ha-1 a produtividade foi
de 27.841 kg ha-1, enquanto na dose de 0 kg de N ha-1 foi de 19.943 kg ha-1.
No trabalho atual o teor de matéria orgânica do solo era de 4,6 %, com isso não
foi possível observar diferença estatística significativa nas diferentes dosagens de
nitrogênio, obtendo produtividade de 24.304 e 23.500 kg ha-1 respectivamente para as
doses de 0 kg de N ha-1 e 210 kg de N ha-1.
Em outro experimento, realizado por Mantovani, Ferreira & Cruz (2005, p. 758),
foram avaliadas cinco doses de nitrogênio em cinco variedades de alface. O experimento
foi conduzido em vasos em casa de vegetação. Os resultados apontaram que a dose de 60
kg ha-1 de N é a mais recomendada para as condições do experimento e doses acima desse
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valor não influenciavam em maior produção e favoreciam o acúmulo de nitrato na parte
aérea.
Novos experimentos devem ser realizados para definir a melhor dose e fonte de
nitrogênio para a cultura da alface nas condições edafoclimáticas da região de Santa Rosa
do Sul/ SC.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A alta fertilidade do solo influenciou diretamente na resposta da alface a
adubação nitrogenada uma vez que, a testemunha teve a produção igual aos demais
tratamentos.
Novos experimentos devem ser realizados para definir a melhor dose de
adubação nitrogenada para as condições do experimento.
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Resumo: O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na
Modalidade de Jovens e Adultos (PROEJA) tem por finalidade contemplar jovens e adultos que estão em
busca da elevação de sua escolaridade, qualificação profissional e técnica, principalmente, para aqueles que
não tiveram acesso ao ensino em sua idade correspondente. A Comissão PROEJA do Instituto Federal
Catarinense Campus Santa Rosa do Sul (IFC-SRS) foi criada em 2016, tendo por principal interesse a oferta
de cursos de qualificação profissional às comunidades do entorno do IFC como, por exemplo, a Vila Nova,
buscando fortalecer o elo entre instituição e comunidade. Num primeiro momento, foi efetuado um trabalho
exploratório junto às comunidades, tendo sido aplicado um questionário à coletividade da Vila Nova a fim de
mapear quais cursos seriam de maior interesse. Os resultados obtidos foram apresentados em audiência
pública onde a comunidade junto com a Comissão PROEJA decidiu, em conformidade, que o IFC-SRS
deveria propiciar a oferta de dois cursos, sendo um preparatório para o ENCCEJA (Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos) e outro voltado para a qualificação profissional. No caso
deste, a maioria optou por um Curso de Qualificação Profissional em Agricultura Familiar com ênfase em
Olericultura, tendo por principal objetivo fortalecer a agricultura familiar da comunidade com a criação de
hortas comunitárias, com vistas à geração de renda. A metodologia empregada será baseada nos princípios
da pedagogia da alternância por alternar o conhecimento teórico com o prático na viabilização das hortas. Ao
final do curso, espera-se que os alunos tenham maior integração com o IFC-SRS e qualificação profissional,
aplicando os conhecimentos obtidos em aula na melhoria de suas propriedades, de modo a agregar valor aos
produtos, gerando renda e qualidade de vida.
Palavras-chave: Qualificação Profissional, educação de jovens e adultos, hortas comunitárias.

1 INTRODUÇÃO
Os Institutos Federais tidos no início de sua história como um instrumento educativo
voltado principalmente as classes baixas, é hoje uma estrutura aberta a todo tipo de público
que busca a qualificação profissional (PORTAL DA REDE FEDERAL, 2016).
Cobrindo todo o território nacional, a Rede Federal presta um serviço à nação, ao
dar continuidade à sua missão de qualificar profissionais para os diversos setores
da economia brasileira, realizar pesquisa e desenvolver novos processos, produtos
e serviços em colaboração com o setor produtivo (PORTAL DA REDE FEDERAL,
2016, p.77)

Os IFs têm entre suas finalidades, a de contribuir para o desenvolvimento dos
territórios em que estão inseridos, valorizando a indissociabilidade entre formação geral e
profissional com vistas à educação integral em prol do fortalecimento dos arranjos
produtivos, sociais e culturais (PACHECO, 2010).
Ao citar Institutos Federais rememora-se a Educação profissional e tecnológica no
Desenvolvimento Nacional e nas políticas de inclusão, onde se utiliza a dimensão
da inclusão social, por ser um horizonte que está perto de articular a inclusão de
filhos e filhas da classe trabalhadora do território Brasileiro; sendo desta maneira a
instalação de institutos federais algo muito festejado, mais do que as universidades
que se encontram de certa maneira excluídas das sociedades mais carentes
(PACHECO, 2007, p.28).
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Com vistas a fortalecer esse propósito, no Instituto Federal Catarinense Campus
Santa Rosa do Sul (IFC-SRS) a Comissão PROEJA (Programa Nacional de Integração da
Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e
Adultos) busca contribuir para o fortalecimento da comunidade local, integrando educação
profissional e elevação do grau de escolaridade aos membros da comunidade. Deste modo,
o curso de qualificação profissional em agricultura familiar com ênfase em olericultura tem
ambição de qualificar moradores da Vila Nova e região, que estão inseridos no núcleo
agrícola, fortalecendo desta maneira a agricultura familiar e o desenvolvimento territorial
sustentável. Trata-se de um trabalho a ser realizado em curto, médio e longo prazo junto à
comunidade. Em curto prazo, formando profissionais qualificados; em médio prazo,
implementando ações tendo por foco as hortas comunitárias; em longo prazo, visa construir
junto à comunidade um plano de desenvolvimento territorial sustentável para a Vila Nova
(VIEIRA et al, 2010). Nesse sentido, pode-se colocar que a proposta do PROEJA, de
fornecer um curso Qualificação em Agricultura Familiar com ênfase em Olericultura,
constitui um processo de empoderamento da comunidade ao entorno do IFC, de modo a
tornar a Vila Nova a real protagonista desses empreendimentos.

2 METODOLOGIA
A metodologia que está sendo aplicada é baseada nos princípios da Pedagogia da
Alternância (PA). Criada em 1935, na França, a PA compreende uma metodologia que
considera diferentes experiências formativas, espaços (escola, indústria, comércio,
propriedade agrícola) e tempos (passados na escola, no trabalho, no ambiente familiar).É
uma modalidade de educação do campo onde o instrumento pedagógico principal é a
contribuição para formação da juventude Rural. Trata-se de um método de pedagogia que
parte da ideia que a formação profissional do jovem deve começar em casa a partir de suas
vivências presentes (STEVAM,2003). Ou seja, é uma metodologia que estabelece ligação
entre a educação e trabalho, teoria e prática, contribuindo para que o educando desenvolva
meios para a reflexão da sua experiência formativa. Com esses pressupostos, a Pedagogia
da Alternância visa à formação integral do jovem e do desenvolvimento local, possibilitando
a reflexão-ação em diferentes espaços (escola, família, comunidade, trabalho) (ANTUNES,
MASSUCATTO, BERNARTT, 2014).
Desta maneira, a realização de reuniões com a comunidade local, no caso da Vila
Nova, foram e são de significativa frequência, principalmente, para tratar de interesses da
própria comunidade, auxiliando na tomada de decisões, do que é mais interessante
organizar, de maneira coletiva fortalecendo as relações sociais com a comunidade, que
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mesmo próxima do Instituto acaba por vezes ficando às “ sombras”. Reuniões como estas
fizeram e fazem com que a comunidade opine sobre qual curso de qualificação profissional
estariam mais interessadas em realizar.
Com base nos resultados dos questionários, aplicados à comunidade pela Comissão
PROEJA, e nas audiências públicas, ficou definido que o curso de maior interesse foi o de
agricultura familiar com ênfase em olericultura. O curso tem por objetivo aprimorar os
conhecimentos da agricultura familiar com a criação de hortas, primeiramente, nas
residências, e na medida do possível na viabilização de uma horta comunitária planejada
pela própria comunidade. O objetivo é que a comunidade participe na instalação da horta,
como um modo de aprendizagem, podendo exercer inúmeras atividades como: preparação
do solo, adubação, elaboração da sementeira, preparação de canteiros, tratos culturais
como irrigação, capinagem, controle de pragas e doenças. No momento, essas atividades
já estão sendo exercidas nas hortas do Campus do IFC e, posteriormente, nas propriedades
dos educandos para que num futuro próximo possa ser realizada em local determinado
para a realização de uma horta comunitária. No caso da horta comunitária, deverá ser
indicado pela comunidade um responsável pelo empreendimento, que irá atuar em parceria
com um professor do IFC/SRS com experiência no ramo.
Os alunos do Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul dos Cursos
Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio e Engenharia Agronômica podem
auxiliar nas aulas práticas e teóricas. Assim como, na construção e manutenção da horta,
desde que tenha contrapartida da comunidade, devendo esta ter a maior responsabilidade
pelo empreendimento. Uma estratégia a ser empregada para estimular a comunidade a
tomar a responsabilidade pela horta será a visita a empreendimentos solidários,
gerenciados pelas comunidades em parceria com Instituições de Ensino, tais como a feira
de economia solidária da UNESC (Universidade do Extremo Sul Catarinense) e hortas
comunitárias, exemplos de trabalho em comunidades que deram certo. Na medida do
possível, será efetuada uma parceria com a referida universidade, a fim de auxiliar na
difusão e consolidação da horta comunitária, tendo em vista a experiência consolidada de
docentes em trabalhos no âmbito da economia solidária. Embora o professor de cada
disciplina disponha de um período individualizado de aula, em sala, as atividades serão
efetuadas, na medida do possível, de forma integrada/interdisciplinar. Sendo assim, o
horário referente às aulas práticas ou atividades em campo também servirá para a
elaboração e construção das atividades conjuntas, conforme melhor convir aos docentes.
Isso porque, no final do curso, os alunos serão avaliados nas suas capacidades em integrar
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diferentes conhecimentos para a realização do trabalho a ser apresentado no Workshop de
encerramento.
O trabalho final deverá, prioritariamente, apresentar uma atividade prática já iniciada
pelos educandos no âmbito da agricultura familiar podendo, por exemplo, ser um canteiro
da horta comunitária, ou a própria horta de sua residência, ou a inclusão de técnicas
aprendidas com a bovinocultura e a agroindústria nas suas atividades diárias laborais, entre
outros. As aulas serão desenvolvidas de acordo com as necessidades metodológicas de
cada conteúdo previsto no curso, podendo ser ministradas em sala de aula, no campus
e/ou em laboratórios do IFC Campus Santa Rosa do Sul, áreas externas/residenciais,
incluindo os espaços disponibilizados pelos assentados com potencial para realização de
práticas de olericultura.
Todos os conteúdos e conhecimentos previstos estão sendo adequados à cultura e
ao nível do público participante, com vistas a aprimorar seus conhecimentos já
estabelecidos, sem que haja desprezo das práticas já utilizadas por eles. Como conteúdo
integrador e construtor da cidadania, todos os conhecimentos e práticas propostas estão
permeados por ações humanísticas como o respeito, a solidariedade, o companheirismo, a
justiça, a tolerância, a fraternidade e a ética. Para despertar a sensibilidade, a atenção e as
emoções dos alunos, estão sendo utilizados diferentes técnicas e instrumentos, tais como,
por exemplo, a música, servindo como promotora destas sensações. Outros recursos e
materiais didáticos para a realização das aulas teóricas e práticas constam do uso da
agroindústria animal e vegetal, das máquinas agrícolas, dos projetores multimídia, de
software específico para desenho e apresentação em 3D, quadro branco, pincel,
ferramentas de campo como pás, enxadas, ancinhos, regadores, adubos químicos e
orgânicos, materiais recicláveis, madeiras, vasos, arames, máquinas de cortar grama,
equipamentos de proteção individual (EPI), sementes, tesouras de poda, serrotes,
carrinhos de mão, lona plástica, canos de PVC, entre outros. A grande maioria desses
materiais já estão disponibilizados no Campus do IFC/SRS, o que contribui para as aulas
práticas das disciplinas, para a socialização dos docentes e discentes com suas trocas de
experiências realizadas em aulas e em rodas de conversas, abordando além dos fatores
do curso, necessidades básicas da comunidade da Vila Nova, como falta de tratamento da
água e saneamento, e maneiras que o Instituto Federal pode participar como porta voz
desses problemas até entidades municipais e federais.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Por tratar-se de um projeto que ainda está em execução, os dados não são passíveis
de discussão devido os mesmos não serem conclusivos, apenas notabilizar a importância
dessa iniciativa para o fortalecimento e desenvolvimento do núcleo social agrícola aos
arredores do Instituto. A oferta de cursos, gratuitos e voltados aos agricultores familiares
contribui para a qualificação profissional e o desenvolvimento local. As hortas comunitárias
além de fortaleceram a integração entre a comunidade e a Instituição, propiciam a geração
de renda e, em consequência, a cidadania e o capital social. A despeito do projeto ainda
estar no início, já é possível perceber a melhora da autoestima dos alunos e a motivação
em poder integrar seus conhecimentos com novas técnicas de aprendizagem obtidas nas
aulas teóricas e práticas que presenciam semanalmente, conforme exposto nas figuras
abaixo.
Figura 1: Reunião com a comunidade.

Figura

Fonte: autoras

Figura 2: Palestra sobre agricultura familiar.

Fonte: autoras
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Figura 3: Aula prática de agroindústria.

Fonte: autoras

Figura 4: Aula de Olericultura - Palestra sobre plantas medicinais

Fonte: autoras

Figura 5: Aula de Olericultura - Encerramento da Palestra sobre plantas medicinais

Fonte: autoras

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Comissão PROEJA espera que ao final do curso os objetivos iniciais sejam
alcançados, em especial o fortalecimento dos laços entre o IFC-SRS e a comunidade da
Vila Nova, que os alunos participantes atinjam o nível de qualificação esperado para
aprimoramento de suas técnicas agrícolas, fazendo da horta comunitária um laboratório
vivo de ensino, pesquisa e extensão. Aspira que os egressos tenham conhecimento das
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técnicas utilizadas no âmbito da olericultura, que é a ênfase do curso, assim como
bovinocultura, agroindústria e informática, de modo a fortalecer a agricultura familiar.
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Resumo: Laboratórios para prática experimental são indispensáveis ao aprendizado nas disciplinas de
engenharia que envolvem eletrônica analógica. Devido à escassez de recursos e pessoal para manter
laboratórios de eletrônica, novas alternativas surgem para sanar os problemas, sendo uma delas os
laboratórios remotos. O presente trabalho dá continuidade ao projeto de um laboratório remoto de baixo
custo para eletrônica analógica. Utilizando a plataforma Arduino, um multiplexador matricial e um registrador
de deslocamento, foi possível criar uma matriz de interconexão programável e escalonável. Neste trabalho é
apresentado o sistema da matriz de interconexão, com nove placas escalonadas, possibilitando
experimentos com testes de circuitos eletrônicos analógicos de até 12 nós e 24 terminais de componentes.
Também são mostrados os resultados obtidos para o experimento de um circuito eletrônico usando
amplificador operacional na configuração não-inversora. Com o sucesso dos resultados obtidos com esse
hardware no nível presencial, a matriz de interconexão poderá ser inserida no futuro projeto de um
laboratório remoto de eletrônica analógica pleno.
Palavras-Chave: laboratórios
custo.

remotos, matriz de interconexão, circuitos eletrônicos analógicos, baixo

1 INTRODUÇÃO
Nos cursos de engenharia e tecnologia, os treinamentos, teórico e prático, são
indispensáveis. Nas disciplinas de circuitos elétricos e eletrônicos, além das simulações
computacionais dos circuitos, tem-se a prática em laboratórios como componente
essencial no aprendizado(GARCIA-ZUBIA et al, 2017).
Os testes com simuladores elétricos são rápidos e versáteis, possibilitando
manipulação sem risco e com poucos recursos. No entanto, as simulações não provêem
satisfatoriamente todas as possíveis variações e problemas inesperados que podem
aparecer em testes físicos. Nas práticas laboratoriais, pode-se fazer experimentos reais
que mostrarão as variações no sistema que se está a projetar, como diferenças entre os
valores nominais e reais dos componentes. No entanto, criar e manter um laboratório de
eletrônica experimental demanda muitos recursos, além de exigir que o usuário esteja
presente no local do experimento (GOMES; BOGOSYAN, 2009).
Diante das restrições relacionadas às simulações e aos laboratórios de
eletrônica, trabalhos como (SOUSA, N; ALVES, G R; GERICOTA, M G., 2010) e
(GUSTAVSSON, Ingvar et al., 2011) criam alternativas para as atividades práticas de
eletrônica em laboratórios remotos. Nesse tipo de laboratório, a configuração, realização
e coleta de dados de experimentos ocorre através da internet. Assim, o aluno tem acesso
ao ambiente com circuitos reais, no entanto com acesso remoto.
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Este artigo apresenta a continuação dos trabalhos começados em (MARTINS;
WEBER, 2018), onde foi apresentado o protótipo inicial da matriz de interconexão
programável, bem como conceitos importantes ao entendimento do sistema. Agora o
sistema ganha escalabilidade, pois neste trabalho serão mostrados resultados de uma
matriz de interconexão utilizando nove placas, possibilitando elaboração de circuitos
eletrônicos de até 12 nós e 24 terminais de componentes. O caso de teste foi o de um
amplificador operacional na configuração não-inversora. Nesse momento ainda não é
implementada a parte remota do sistema, que será abordada em trabalhos futuros.
2 SISTEMA MATRICIAL
2.1 Visão Geral
O sistema apresentado neste trabalho é formado por 9 placas matriciais, uma
placa microcontrolada e pelo software que conecta o usuário ao sistema. Para controlar
todo o sistema, foi escolhida a placa microcontrolada do Arduino.
O arduino fornece 7 sinais, que chegam à primeira placa, sendo esses os
sinais de VDD e GND, DADOS e CLOCK, MASTER RESET, CLEAR e ENABLE. As
placas matriciais do sistema são escalonáveis. As 9 placas, numeradas de 0 até 8, são
conectadas em ordem. Dessa forma, os 7 sinais chegam até a última placa, alimentandoa e fornecendo outros sinais necessários. A figura 1 mostra como são dispostas as placas
eletrônicas.
Figura 1 – Conexão das Placas

Fonte: elaborado pelos autores

O Arduino é conectado ao computador por meio da porta serial. Um programa
em Python foi desenvolvido, onde o usuário pode mudar a configuração da matriz,
escolher os componentes necessários para seu circuito eletrônico, dentre os disponíveis
na aplicação no momento. Também é possível mudar a tensão de entrada do circuito. Por
fim, o usuário pode fazer medições dos nós do circuito testado, por meio da entrada
analógica presente no Arduino, e visualizar o resultado.
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2.2 Placa Matricial
A placa matricial, peça chave do sistema, é constituída de dois componentes
básicos. O mais importante deles é o multiplexador matricial, que faz as conexões entre
os terminais dos componentes eletrônicos usados nos experimentos. Foi usado o CI
MT8804A, que contém internamente uma matriz de interconexão de 8 linhas por 4
colunas. Todas as linhas podem ser conectadas a qualquer coluna ao mesmo tempo,
totalizando 32 possíveis conexões. Cada linha é controlada por um registrador de 4 bits,
representando as 4 colunas. Desse modo, se, no registrador da linha 0, o bit da coluna 3
estiver em nível alto, a linha 0 será conectada à coluna 3.
São necessários 7 bits para configurar qualquer linha, sendo 3 bits para
controlar qual a linha a ser configurada, enquanto os 4 bits restantes são os dados que
serão guardados no registrador mencionado acima. Outros pinos do MT8804A
importantes são o AE, pino de enable, que serve para controlar quando os registradores
das linhas serão modificados. O pino MR, master reset, serve para apagar todas as
conexões entre linhas e colunas.
Quando não há conexão entre linha e coluna, há um circuito aberto nessa
junção. Quando uma conexão entre linha e coluna é feita, a resistência dessa junção é
aproximadamente de 200Ω.

Para fazer a conexão entre dois componentes faz-se a

conexão entre duas linhas, intermediada por uma coluna. Por exemplo, para conectar os
resistores de 10kΩ e 100kΩ, as linhas 4 e 6 devem ser conectadas à mesma coluna, por
exemplo a coluna 7, e essa coluna exercerá o papel de nó nesse circuito simples, como
mostrado na figura 2, onde aparecem as resistências parasitas de 200Ω.

Figura 2 – Conexão linha-coluna e resistências parasitas de 200Ω

Fonte: elaborado pelos autores

O segundo componente que faz parte da placa matricial é o registrador de
deslocamento, ou shift-register, e o CI usado foi o SN74HC164. Esse CI é um conversor
serial-paralelo de 8 bits. Usando basicamente dois pinos, clock e dados, é possível gerar
uma saída paralela de 8 bits, 7 dos quais serão os bits de configuração das linhas, como
explicado acima, e o bit excedente será o sinal de saída da placa. Esse bit de saída é
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conectado à entrada da placa seguinte, dando ao sistema a característica de
escalabilidade.
Figura 3 – Esquema simplificado de uma placa matricial

Fonte: elaborado pelos autores

A quantidade de placas influencia no tamanho da matriz de interconexão.
Como o sistema tem 9 placas, separadas em 3 colunas de 3 placas cada, a matriz
formada possui 24 linha e 12 colunas. Os nós dos circuitos eletrônicos experimentados
serão postos nas colunas, enquanto que os terminais dos componentes eletrônicos
estarão nas linhas. A figura 3 acima mostra o esquema interno da placa matricial. A tabela
1 mostra outros exemplos de configuração da matriz de interconexão. A figura 4 mostra o
sistema implementado.
Tabela 1 – Exemplos de possíveis configurações de matriz de interconexão

N° de placas

Disposição das placas

Nós

Terminais

1

1x1

4

8

2

1x2

8

8

4

2x2

8

16

9

3x3

12

24

12

3x4

16

24

16

4x4

24

48

Fonte: elaborado pelos autores
Figura 4 – Placa matricial individual e as 9 placas formando um sistema completo
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Fonte: elaborado pelos autores

2.3 Componentes disponíveis ao usuário
A tabela 2 mostra os componentes disponíveis para o usuário. Esses
componentes podem ser modificados dependendo da utilização desejada. O usuário está
restrito a montar circuitos com os componentes disponíveis.
Tabela 2 – Componentes disponíveis ao usuário

linha

terminais

linha

terminais

L0

GND

L12

LM324 pino vcc

L1

VCC

L13

LM324 pino in-(1)

L2

tensão variável

L14

LM324 pino in+(1)

L3

saída analógica

L15

LM324 pino out(1)

L4

Resistor 10k pino 1

L16

Resistor 220 pino 1

L5

Resistor 10k pino 2

L17

Resistor 220 pino 2

L6

Resistor 100k pino 1

L18

Resistor 1k pino 1

L7

Resistor 100k pino 2

L19

Resistor 1k pino 2

L8

Lm324 pino gnd

L20

L9

Lm324 pino out(2)

L21

L10

Lm324 pino in-(2)

L22

L11

Lm324 pino in+(2)

L23

Fonte: elaborado pelos autores

2.3 Firmware e Software
A placa do Arduino recebe comandos do computador por meio da porta serial.
Ela também manda sinais de clock e dados para configurar a matriz de interconexão.
Além disso o Arduino controla o MPC4725 – um DAC, conversor digital-analógico. Com o
DAC é possível gerar tensões de saída variáveis. Usando entradas analógicas do Arduino
é feita a leitura de tensões nos nós dos circuitos testados.
3 METODOLOGIA
O circuito testado é mostrado na Figura 5 em sua versão com e sem
resistências parasitas de interconexão.
Figura 5 – Circuito amplificador não-inversor. Sem resistências parasitas à esquerda e com resistências parasitas à
direita.
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Fonte: elaborado pelos autores

O objetivo do teste é verificar se as conexões que o usuário faz, usando o
programa em python, são realizadas. Também se é possível mudar a tensão do DAC,
bem com medir tensões nos nós do circuito. Vale ressaltar que os testes foram
presenciais e não remotos.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A equação (1) mostra o valor de ganho esperado para amplificadores não
inversores, usando R1 = 220Ω e R2 = 1kΩ e considerando as resistências parasitas de
aproximadamente 200Ω. A tabela 3 mostra os resultados para essa configuração, além do
ganho de um experimento real e o erro comparando o resultado real com o ideal.
Ganho real=

R2
R1

+1=

(1000+200+200)
+1= 3 , 2581V /V
(220+200+200)

(1)

Tabela 3 – Valores obtidos para testes configuração não inversora

Vin(V)

Vout(V)

Ganho (V/V)

Erro

0,50

1,60

3,20

-1,78%

0,60

1,94

3,23

-0,86%

0,70

2,30

3,25

-0,25%

0,80

2,65

3,31

1,59%

0,90

3,00

3,33

2,21%

1,00

3,30

3,30

1,28%

Fonte: elaborado pelos autores

As taxas de erros entre o valor de ganho esperado (3,2581 V/V) e os valores
obtidos no experimento real foram todas inferiores a 3%. Essa taxa é considerada baixa,
especialmente pois existem mais fatores além da matriz de interconexão que causam
desvios entre o valor de ganho calculado e o valor de ganho obtido no experimento real
(limitações do amplificador operacional, tolerância dos resistores, variações na
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alimentação do circuito, entre outros).

É importante observar que as resistências

parasitas influenciam consideravelmente os resultados, de tal forma que é importante
considerá-las para a análise dos resultados esperados. Diminuir a influência das
resistências parasitas é uma característica desejável. Por outro lado, se o usuário estiver
ciente destas resistências parasitas, ele poderá fazer seus experimentos levando-as em
conta, como foi feito neste trabalho.
4 CONCLUSÃO
O experimento apresentado neste artigo mostra características de ligação da
matriz de interconexão eletrônica para prototipagem rápida e laboratório remoto proposta
e apresenta resultados experimentais para o caso de um amplificador em configuração
não inversora. Os testes apresentados indicam que o sistema pode ser utilizado para
experimentos que utilizem circuitos mais complexos dos que apresentados no trabalho
anterior, possibilitando o uso de amplificadores operacionais. Este tipo de teste servirá às
disciplinas de eletrônica e aquisição de sinais, por exemplo.
O hardware da matriz de interconexão comportou-se de maneira satisfatória
quanto a configuração da matriz. Utilizando este hardware como base, a parte remota do
laboratório poderá ser projetada e incluída no sistema, formando enfim um laboratório
remoto de fato.
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Resumo: A proposta deste trabalho de ensino é unir a teoria a experiência, através da utilização da
aquaponia, técnica milenar de cultivo de plantas e peixes baseada em princípios naturais, como ciclos
biológicos do desenvolvimento de peixes e plantas. É um modelo capaz de produzir alimento fresco sem
qualquer agrotóxico, consumindo noventa por cento menos água que a agricultura convencional, é utilizado
como ambiente de aprendizado, através da apresentação de conceitos e teorias embasados na
multidisciplinariedade que o sistema de aquaponia possui, o contato direto com as plantas que não se
desenvolvem no solo e sim em mídias filtrantes, junto a aspectos relacionados a sustentabilidade são temas
abordados. Durante o desenvolvimento e funcionamento do protótipo de aquaponia visitantes de diversos
locais tiveram e tem a oportunidade de conhecer visualizando o sistema e recebendo explicações sobre
como ele funciona, baseado na simbiose entre peixes, bactérias e plantas em um ecossistema fechado. O
protótipo foi capaz de despertar o interesse de diversos públicos, passando por integrantes da terceira idade
a crianças da sexta série, visitantes nacionais e internacionais, possibilitando a passagem de informações
através de conteúdo oral de maneira dinâmica, junto ao conceito de se demonstrar na prática uma técnica
orgânica de cultivo sem o solo.
Palavras-Chave: ensino, sustentabilidade, agricultura.

1 INTRODUÇÃO
A integração em um sistema fechado entre peixes e plantas é algo que tem
como principal produto a fertilidade e abundância, tal união já recebeu nomes distintos ao
longo da história humana. Nos dias atuais chamada de Aquaponia é a técnica capaz de
produzir alimentos com boa eficiência e sustentabilidade, principalmente por não suportar
aplicações de agrotóxicos, sendo livre de resíduos, e também por consumir uma
quantidade muito ínfima em relação ao cultivo hidropônico e convencional por ser um ciclo
fechado.
Dentro de um sistema de aquaponia existe uma constante interação entre os
reinos, Monera, Animália e Plantae incluindo um número inimaginável de elementos, que
a todo momento estão buscando o equilíbrio, o equilíbrio entre os organismos é
fundamental, pois após cada refeição ofertada aos peixes eles eliminam componentes
tóxicos na água, junto a ração que não foi consumida. Como a água no sistema é a
mesma que circula constantemente um desequilíbrio pode ser prejudicial para os peixes.
No ciclo aquaponico se produz o peixe a longo prazo as hortaliças a curto
prazo, no mundo os produtos de sistemas dessa técnica, vem ganhando alguns
mercados, pelo fato de serem livres de agrotóxicos podem ser considerados orgânico.
Mercado crescente e com um panorama de expansão para o futuro. Outros atributos são
bom sabor e apresentação final, chefs de cozinha adquirem produtos de sistemas
aquaponicos ou então possuem o próprio sistema para suprir a demanda do restaurante.
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A aquaponia pode ser projetada e construída para diferentes fins como o
produtivo para geração de renda, científico para geração de conhecimento, mas também
pode estar atrelada a recreação, ressocialização de pessoas, turismo e ensino.
Dentro do desenvolvimento deste projeto, vem se utilizando a estrutura de um
sistema aquaponico criado e desenvolvido por projetos antecessores de pesquisa,
extensão e trabalhos de conclusão de curso, como um ambiente de introdução de
conceitos da técnica de aquaponia, com o objetivo de difundir uma técnica baseada em
princípios de ecologia e sustentabilidade, com o emprego de automação e tecnologia
nomeada por alguns como a agricultura do futuro.
O exemplo mais antigo de integração entre peixes e plantas pode ser a baixada
Maya, seguido pelos Astecas, que colocaram plantas em jangadas na superfície de um
lago em aproximadamente 1.000 Dc (FARIAS et al., 2015).
Nos dias atuais no quesito ambiental diversas características da aquaponia
são positivas, devido ao crescimento populacional e a estimativa de que se alcance uma
população mundial superior a nove bilhões até 2050 (FAO, 2014).
A agricultura quando gerida de forma errônea acaba adubando não só o solo e
as plantas, mas também, os cursos de água superficiais com nitrogênio e fósforo junto a
dejetos da criação animal em regime confinado, além da alta demanda por combustíveis
fósseis (MARTEN, 2002).
A aquaponia utiliza menos água que qualquer outro sistema agrícola
convencional (RAKOCY et al., 1997) E apenas com a utilização de efluentes de criação
de peixes como fertilizantes para as plantas obteve-se resultados positivos para produção
de tomates e morangos (MCMURTRY et al., 1997; SAVIDOV, 2005), e com alface e
manjericão (RAKOCY et al., 2006; TRANG e BRIX, 2014).
No Brasil a técnica tem sido estudado por Hundley (2013), Kodama (2015) na
Universidade de Brasília, Araújo (2015) na Universidade Federal de Santa Catarina,
EMBRAPA Tabuleiros Costeiro em Aracaju que vem pesquisando e disponibilizando seus
resultados, associação Equilibrium situada em São Paulo, Instituto Federal Catarinense
campus Santa Rosa do Sul e Concordia além de algumas empresas voltadas ao
desenvolvimento de projetos de hidroponia, e piscicultura que passaram a trabalhar
também com sistemas de aquaponia.
No entanto ainda pode se considerar a uma tecnologia nova e pouco estudada
no Brasil., mas que possui uma constante atividade fora do meio acadêmico, com os
chamados sistemas de quintal, do inglês backyard system, numerosos nos países
considerados desenvolvidos onde internet forma uma web dos protagonistas do assunto
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utilizando meios como o youtube, blogs, e fórum utilizados na divulgação e comunicação
ao redor do assunto.
Para os empiristas o conhecimento tem origem e evolui a partir da experiência
acumulada pelo indivíduo, o chamado determinismo ambiental: o homem é produto do
ambiente. Por sua vez, para os inatistas, influenciados pela estratégia essencialista, o
conhecimento é pré-formado, já nascemos com as estruturas do conhecimento, que se
atualizam em medida que nos desenvolvemos. Finalmente, o construtivismo, que se
baseou na estratégia historicista, veio superar essas duas visões ao afirmar que o
conhecimento resulta da interação do indivíduo com o ambiente (LEÃO, 1998, p. 197).
2 METODOLOGIA
Para o desenvolvimento do trabalho foi utilizado um ambiente ,espaço físico, no
intuito de se usufruir da interação entre conceitos passados a visitantes e alunos, e o
espaço em si, com o objetivo de explicar como ele funciona, e como tanto plantas como
peixes devem estar para se manterem saudáveis (FIGURA 1).
As visitas ocorreram ao longo de todo o processo de desenvolvimento da
estrutura antes e durante o seu funcionamento nos anos de 2016 a 2018, sendo guiadas
pelo bolsista e protagonista das atividades. As visitas se dividiram em termo de público,
desde escolas de ensino fundamental, grupos de cursos e eventos desenvolvidos e
sediados pelo campus, visitantes internacionais.
Dentro da cronologia de implantação do projeto existiram etapas que
constituíram projetos que antecederam o de ensino, mas que foram imprescindíveis para
implantação da estrutura, através do investimento de capital feito pela IFC, como incentivo
ao desenvolvimento do projeto intitulado: Integração Entre Efluentes de Peixes e Nutrição
Vegetal (FIGURA 2).
Além das atividades relacionadas ao ensino e a disponibilização do espaço
para professores das áreas de olericultura, piscicultura e irrigação, para o funcionamento
do protótipo realizou se a manutenção e acompanhamento dos parâmetros necessários,
para o pleno funcionamento do sistema, como: limpeza de filtros; transplante de mudas;
alimentação dos peixes; manutenção dos componentes hidráulicos (bombas e canos);
análises e registros da variação da temperatura; condutividade elétrica; níveis em partes
or milhão de amônio e amônia não ionizada; nitrito; registros em vídeo do comportamento
os peixes e desenvolvimento das plantas.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dentro das propostas do projeto de difundir e gerar conhecimento sobre a
aquaponia, técnica que se adequa a novas tendências de negócio no ramo agrícola, o
projeto alcançou seu objetivo, atendendo um número que ultrapassa os trezentos
visitantes.
Figura 01

- Atendimento a visitantes 2016.

No aspecto de geração de conhecimento específicos sobre a dinâmica do
sistema, foram feitas mais de quarenta análises dos parâmetros da água (Figura 3),
gerando informações sobre a dinâmica biológica do sistema complexo de filtragem.
Figura 12 - Evolução do protótipo 2018

Foi possível observar durante as análises que o sistema se manteve dentro dos
padrões recomendados pela FAO, (2014) também respeitando os intervalos propostos por
Rakocy, (1997). Segundo a (FIGURA 3) os níveis de nitrito passaram de uma parte por
milhão apenas em um momento o algo positivo pois é um composto tóxico aos peixes e
segundo a bibliografia citada de permanecer a baixo de uma parte por milhão.
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Já o pH se manteve dentre do recomendado, apenas um pouco alcalino no
inicio das análises mas predominando a maior parte do tempo abaixo do pH 8, (FIGURA
4) o que favorece o grupo inicial de bactérias nitrificantes, em relação ao a amônia não
ionizada composto que interage com o pH da solução, em um momento chegou próximo
ao inicio da toxidez a tilápia, que é de 0,04 partes por milhão (FIGURA 5)
.Figura 23 Gráfico da variação de nitrito em ppm.

Figura 34 Gráfico da variação do pH.

Figura 45 Grafico da variação da amônia toxica ppm.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aquaponia se comprava uma ferramenta multidisciplinar, uma técnica capaz
de produzir peixes e plantas de em uma simbiose orgânica, regida e direcionada pelo
homen. Demonstra maior eficiência que o sistema convencional em relação a utilização
de água e espaço além de poupar mão de obra e trazer uma ergonomia a atividade.
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A aquaponia é uma ferramenta de ensino e aprendizado a ser explorada.
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Resumo: A erosão hídrica envolve a desagregação de partículas do solo, o transporte e a deposição
dessas partículas. Perdas de solo por erosão hídrica podem ser estimadas por modelos de predição de
erosão, sendo a Equação Universal de Perdas de Solo (Universal Soil Loss Equation- USLE) um dos mais
usados. A capacidade potencial da chuva de erodir o solo de um terreno sem cobertura vegetal é
denominada de erosividade, representado pelo fator R da USLE. A erosividade é determinada pelo índice
EI30 de todas as chuvas individuais erosivas que ocorrem em cada mês do ano. O EI30 representa o
produto da energia cinética total da chuva (MJ. ha -1) pela intensidade máxima da chuva (mm. h-1), com base
em um período de 30 minutos contínuo de chuva. O presente trabalho teve por objetivo determinar os
índices EI30 mensais e anuais de erosividade para bacia hidrográfica do rio Capivari, Santa Catarina, sul do
Brasil. Utilizou-se uma série histórica de janeiro de 1977 a dezembro de 2017 da estação pluviométrica de
São Bonifácio, SC. Os meses de janeiro e fevereiro apresentaram os maiores valores de EI30 total (Fator R)
com um total de 5749,30 MJ mm ha-1.h-1ano-1, que é considerado um valor médio para a erosividade da
chuva.
Palavras-Chave: Erosividade, precipitação pluvial, bacia hidrográfica.

1 INTRODUÇÃO
O acelerado processo de erosão do solo é um problema global, que causa
sérios problemas de degradação ambiental, redução da produtividade agrícola,
assoreamento e poluição dos rios e lagos. Esse processo inclui o despendimento,
transporte e deposição das partículas de solo, causados pela ação do vento (erosão
eólica), pela remoção em massa de solo e pela erosão fluvial, pela ação da chuva ou
escoamento superficial (erosão hídrica).
No Brasil, localizado em grande parte na região tropical, a erosão hídrica
apresenta maior interesse por ser mais frequente, processar-se com maior rapidez e
causar grandes prejuízos econômicos e danos a população (PEREIRA et al., 2003).
Segundo Ellison (1946), a erosão hídrica envolve a desagregação de partículas
do solo, o transporte e a deposição dessas partículas. É proveniente da água das chuvas
e do escoamento superficial. Sendo a energia cinética do impacto das gotas de chuva,
sobre a superfície do solo, o principal fator que desencadeia a erosão. A ação deste
impacto depende do tamanho das gotas e da intensidade das precipitações, o que
confere às mesmas uma determinada energia cinética (BIGARELLA, 2003).
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Perdas de solo por erosão hídrica podem ser estimadas por modelos de
predição de erosão, sendo a Equação Universal de Perdas de Solo (Universal Soil Loss
Equation- USLE), (WISCHMEIER & SMITH, 1978) um dos modelos mais usados no
mundo. A capacidade potencial da chuva de erodir o solo de um terreno sem cobertura
vegetal é denominada de erosividade, representado pelo fator R da USLE, determinado
com base em 20 a 30 anos de dados pluviográficos (WISCHMEIER & SMITH, 1978). O
fator R é quantificado em termos de energia produzida pelo impacto das gotas de chuva,
juntamente com uma taxa de arraste do solo, resultante do escoamento superficial. Esse
fator mede o efeito de como a erosão e a turbulência, se combinam com a enxurrada,
para transportar as partículas de solo desprendidas (BERTONI et al., 1999).
A USLE estima a erosão, em t.ha-1 ano-1, ela relaciona de forma diretamente
proporcional todos os fatores que influenciam a erosão do solo, que são: erosividade da
chuva (R), erodibilidade do solo (K), comprimento e grau de declive (L e S), uso e manejo
do solo com (C) e práticas conservacionistas (P) (BACK e POLETO, 2018). A erosividade
é determinada pelo índice EI30 de todas as chuvas individuais erosivas que ocorrem em
cada mês do ano. O EI30 representa o produto da energia cinética total da chuva (MJ. ha1)

pela intensidade máxima da chuva (mm. h-1), com base em um período de 30 minutos

contínuo de chuva (CASSOL et al., 2007). O potencial erosivo está relacionado às
características físicas das chuvas, como quantidade, intensidade, intensidade máxima em
30 min, diâmetro das gotas, velocidade terminal e energia cinética. A variação desse
índice auxilia na escolha, por exemplo, da melhor época para estabelecer práticas de
manejo e conservação do solo (WISCHMEIER & SMITH, 1978). A determinação dos
valores da erosividade ao longo do ano também permite identificar os meses nos quais os
riscos de perda de solo são mais elevados, por isso exerce relevante papel no
planejamento de práticas conservacionistas, fundamentadas na máxima cobertura do
solo, nas épocas críticas de maior capacidade erosiva das chuvas (DIAS & SILVA, 2003).
No Brasil, diversos autores, por exemplo, Mello et al. (2007); Oliveira et al.
(2001); Eltz et al. (2013), buscam relacionar o índice de erosividade com dados
pluviométricos, por meio de equações de regressão, para estimar Fator R para locais sem
dados de pluviográficos. Dentre os diferentes índices testados para representar o fator R
no Brasil, o EI30 tem se mostrado como um bom estimador da capacidade potencial das
chuvas de causar erosão.
Back e Poleto (2018) discorrem sobre as pesquisas realizadas em Santa
Catarina para quantificar o índice de erosividade das chuvas que utilizam o EI30, e
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salientam sobre a existências de poucos trabalhos realizados no estado sobre essa
temática.
O presente trabalho tem por objetivo determinar os índices EI30 mensais e
anual para ajustar o Fator R para a bacia hidrográfica do rio Capivari, localizada no sul de
Santa Catarina. Além disso, avaliar a distribuição do Fator R anual e mensal.

2 METODOLOGIA
A área de estudo compreende a região da bacia do rio Capivari (620,85 km2)
localiza-se no sul de Santa Catarina (Figura 1), a qual abrange áreas dos municípios de
São Bonifácio e São Martinho (COLOMBO, 2016). As nascentes dessa bacia estão
localizadas na Serra Geral, formando com outras quatro bacias o sistema de drenagem
da bacia do rio Tubarão e Complexo Lagunar (5.959,97 km²), estando inserida na Região
Hidrográfica Sul Catarinense - RH9 (SDM, 2002). Essa bacia se destaca pela grande
quantidade de pequenas propriedades rurais (com tamanho menor que 20 ha), onde
predomina o cultivo de fumo e mandioca (SDM, 2002).

Figura 1. Localização da bacia do rio Capivari em Santa Catarina.
Fonte: Back et al. (2017).
O clima da região da BHRC, segundo Köppen, é do tipo Cf, ou seja, Mesotérmico
Úmido (sem estação seca); e inclui dois subtipos: Cfa – Clima Subtropical Mesotérmico
Úmido e verão quente e Cfb – Clima Temperado Mesotérmico Úmido e verão ameno
(EPAGRI, 2002), com temperaturas médias anuais de 17,3ºC.
No presente trabalho, utilizou-se uma série histórica de janeiro de 1977 a dezembro
de 2017

da estação pluviométrica de São Bonifácio (código 02748018), de

responsabilidade da Agência Nacional das Águas (ANA) e monitorada pela Empresa de
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Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI). A estação está
localizada na latitude de 27°54'05"S e longitude de 48°55'45"W de longitude, tendo uma
altitude de 419,00 m. O período de dados de precipitação utilizado no presente trabalho,
segue a recomendação de Carvalho et al. (2005), que é a de estudar séries históricas de
no mínimo 22 anos. Esses dados são medidos por um pluviômetro, que fornece dados
diários de precipitação. Para a realização dos cálculos da energia cinética da chuva foi
utilizada a equação proposta por Valvassori e Back (2014) (Equação 1) para a região de
Urussanga-SC, a qual foi utilizada devido à geografia da região ser semelhante à da bacia
do rio Capivari. Cabe salientar que, não foi utilizada a equação da região de Florianópolis
proposta por Back e Polet (2018), devido aos eventos intensos e atípicos que acontecem
na região e não se estendem a BHRC.
EI30= 45,1 ∗ 𝐼𝐹𝑀 − 127,0

(1)

Em que, IMF é o Índice de Fournier Modificado dado por:
IMF=

∑(𝑃𝑚)²

(2)

𝑃𝑎

Em que, Pm é a precipitação média mensal (mm) e Pa é a precipitação pluviométrica
média anual (mm).
O cálculo da energia cinética da chuva foi obtido pela expressão proposta por
Wischmeier & Smith (1978) em unidades do sistema internacional (Equação 3), onde:
EC = 0,119 + 0,0873 log i

(3)

Em que, EC é a energia cinética unitária (MJ. ha-1 .mm-1); i é a intensidade da chuva dada
em mm.h-1 no segmento considerado.
De cada chuva erosiva foi determinado o Índice EI30, obtido pelo produto da
energia cinética da chuva (EC) pela intensidade máxima em 30 minutos (I30), conforme
descrito em Wischmeier & Smith (1978). Com a média da erosividade anual das chuvas
no período analisado obtêm-se o fator R da USLE. Os valores de erosividade foram
interpretados utilizando a classificação adotada por Santos (2008) (Tabela 1).
Tabela 1: classificação do fator de erosividade.
Erosividade Anual

Erosividade Mensal

(MJ mm ha-1.h-1)

(MJ mm ha-1 h-1)

Muito baixa

R<2500

R<250

Baixa

2500<R<5000

250<R<500

Média

5000<R<7000

500<R<700

Classes

ISSN: 2526-4044 p. 204 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Alta

7000<R<10000

700<R<1000

Muito alta

R>10000

R>1000

Fonte: Tabela de Santos (2008),
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Figura 2 está representada a relação da variação do EI30 mensal durante o
ano. Os menores valores foram obtidos nos meses de abril e junho, em que o índice de
erosividade foi considerado muito baixo, de acordo com a Tabela 1. A precipitação neste
período não excedeu 100 mm.
Os meses de janeiro e fevereiro apresentaram os maiores valores de precipitação,
excedendo 200 mm, e por consequência, também obtiveram os maiores valores de EI30,
considerados muito altos, demonstrados na Tabela 2. O valor do EI30 total (Fator R) foi
de 5749,30 MJ mm ha-1.h-1ano-1, que é considerado um valor médio para a erosividade da
chuva.

EI30* (Urussanga)
1500,00

1000,00
500,00
0,00
1
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Figura 2: relação da variação do índice de erosividade da chuva com os meses do
ano.
Tabela 2: valores de Precipitação, Índice de Fournier Modificado e EI30.
Mês
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Precipitação
224,84
239,93
168,32
95,20
109,37
83,72
108,80
103,56
134,36
136,03
135,35
194,00

Total

1733,49

IFM
29,16
33,21
16,34
5,23
6,90
4,04
6,83
6,19
10,41
10,67
10,57
21,71
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342,65
354,43
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Os valores elevados de precipitação nos primeiros meses e menores nos
meses de abril, maio, junho e julho) devem-se ao clima da região, classificado como Cfa
(subtropical úmido), que é caracterizado por ter os verões quentes e úmidos. Grimm et al.
(1989) apresentam a climatologia da precipitação em Santa Catarina, onde mostram que
a estação de verão aparece como a mais chuvosa nas áreas litorâneas e do Vale do
Itajaí. No verão o aquecimento da superfície e o aporte de umidade para dentro do
continente tendem a instabilizar a atmosfera, aumentando os processos convectivos,
produzindo chuvas intensas e maiores valores de erosividade (Back e Poleto, 2017).
As áreas do leste do estado de Santa Catarina são fortemente influenciadas pelas
chuvas orográficas. Eventos de precipitação orográfica relacionados com inundações,
enchentes e deslizamentos de encosta no litoral das Regiões Sul e Sudeste do Brasil
foram descritos por vários autores (BLANCO, 1999; HAAS, 2002; SELUCHI e CHOU,
2009; LIMA et al., 2009; SILVA DIAS, 2009; PISSI, 2010) (Back e Poleto,2018).
Quando ocorre a interação do efeito da orografia com ciclones ou chuvas frontais
há a intensificação da precipitação e maiores riscos de inundação e deslizamentos.
Segundo Grimm e Tedeschi (2009), na costa leste da região Sul do Brasil, o efeito
orográfico imposto pela Serrado Mar, próximo à encosta, ajuda a produzir a mais forte
precipitação de verão em toda a região. Esta afirmação explica os altos índices de
precipitação e erosividade observados em janeiro na região do litoral norte de Santa
Catarina (Back e Poleto, 2018).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A precipitação pluvial média anual do período estudado, janeiro de 1977 a
dezembro de 2017, na BHRC, foi de 1733,49 mm. O fator R médio anual da USLE,
recomendado para a BHRC, para predizer as perdas de solo, foi detectado como sendo o
EI30, em virtude da alta correlação do índice de erosividade EI30 com a precipitação e
com o coeficiente de chuva. A erosividade média anual (Fator R) das chuvas da BHRC, foi
de 5749,30 MJ mm ha-1 h-1, caracterizada como de médio potencial erosivo. O período de
dezembro a fevereiro foi o mais crítico em relação ao potencial erosivo das chuvas da
bacia, apresentando erosividades altas e muito altas. Entretanto, o período de abril a
agosto apresentou valores de erosão classificados como muito baixos.
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Resumo: O trabalho teve como público alvo alunos da Escola de Educação Básica Coronel Marcos Rovaris
da rede pública estadual de Criciúma e tem como objetivo produzir, aplicar e avaliar um experimento de
física produzido de maneira autônoma pelos alunos. O trabalho tem como foco principal pesquisar sobre
uma forma de aplicação de experimentos que difere dos métodos mais tradicionais, uma vez que o aluno
não só observará o experimento, mas também será responsável pela construção do mesmo. Deste modo,
quem produz, executa e extrai os dados é o próprio aluno e dele também será a responsabilidade de
analisar os dados encontrados, verificando se estão dentro do esperado. O tema tratado está relacionado
com os conteúdos do Plano Nacional de Educação ensino médio regular, precisamente no tema aplicações
das leis de Newton. O trabalho visa despertar o interesse para realização de experimentos de física e
também desenvolver habilidades em tarefas laboratoriais, como seguir procedimentos experimentais
básicos de coleta e análise de dados. O texto ainda apresentará um relato baseado nos resultados
encontrados, analisando pontos como qualidade do aprendizado, empenho dos alunos, tempo gasto e
qualidade dos experimentos produzidos. A pesquisa busca trazer uma realidade sobre a viabilidade do
método aplicado, mostrando pontos positivos e pontos que ainda necessitam ser melhorados dentro do
procedimento proposto.
Palavras-Chave: Ensino de Física, Física Experimental, Autonomia dos Alunos

1 INTRODUÇÃO

O ensino de física propõe muito desafios e um dos mais relevantes trata-se de
proporcionar melhores condições para um processo de ensino/aprendizagem. Esta
proposta vem sendo feita por professores e pesquisadores por todo o mundo no decorrer
dos tempos. Para atingir esse objetivo muitos métodos são usados, a alternativa mais
usada pelo professor é a experimentação em sala de aula.
A atividade experimental tem uma importância já reconhecida como uma
metodologia de ensino, seu resultado é comprovado e aceito pela comunidade cientifica e
pelos professores e dentro deste contexto existem uma diversidade de diferentes métodos
que podem ser explorados (NEVES & CABALLERO, 2006).
Tendo como foco o ato de explorar a experimentação em sala de aula, a
primeira palavra que surge é inovar, fazer mudanças que possam transformar o resultado
final, ou seja, melhorar ainda mais o aprendizado do aluno. De acordo com Moraes e
Moraes (2000), aulas práticas geram melhorias significativas na aprendizagem dos alunos
e os resultados são ainda melhores quando relacionada a um exemplo do cotidiano dos
alunos.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais - Ensino Médio (PCNEM,
2016) o ensino de Física deve apresentar-se como um conjunto de competências e
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conteúdo que permitam que o aluno perceba os fenômenos naturais e tecnológicos,
presentes tanto no seu cotidiano quanto em situações distantes, construindo princípios,
leis e modelos específicos em cada assunto.
Buscando preencher todos esses requisitos acima citados, o projeto se propôs
a desenvolver uma atividade experimental na qual os alunos tivessem participação direta,
sendo mais que um observador, se tornando responsáveis pela execução da atividade
prática. Para contemplar isso buscamos um experimento de baixa complexidade e de fácil
acesso aos materiais, escolhendo a balança de mola para servir como material
complementar dentro do conteúdo de aplicações das leis de Newton.

2 METODOLOGIA

O trabalho teve como público-alvo turmas de primeiro ano do ensino médio da
Escola de Educação Básica Cel. Marcos Rovaris localizada na cidade de Criciúma-SC. O
principal objetivo é analisar a efetividade de um método de física experimental, no qual o
aluno executa de forma autônoma seu experimento. Para analisar a eficiência deste
método pouco utilizado no ensino médio, foram usadas diferentes ferramentas de
pesquisa entre elas: entrevistas, questionários, dados extraídos dos experimentos e os
protótipos construídos.
O diferencial do trabalho está na aplicação do experimento, no qual, os alunos
têm um papel no desenvolvimento da atividade proposta, tendo em vista que ele irá
construir e realizar seu próprio experimento. Esse método é muito utilizado dentro das
universidades e cursos técnicos para desenvolver habilidades práticas no aluno. Por outro
lado, dentro do ensino médio poucos professores desenvolvem esse tipo de atividade
pedagógica devido às dificuldades encontradas como falta de estrutura e materiais
adequados, dentro da unidade escolar
Para facilitar a execução do trabalho, o mesmo foi realizado em equipe onde os
alunos tinham funções pré-definidas dividindo a responsabilidade ao longo de todas as
etapas, desde a coleta dos materiais até a execução do experimento. Essa forma de
aplicação exige uma maior autonomia ao aluno para que possa criar discussões em grupo
para desenvolver as adaptações necessárias, considerando as dificuldades de cada
integrante, despertando a criatividade e o trabalho em conjunto.
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2.1 Tema e cartilha

Para escolha dos temas, o principal foco era optar por um experimento que
pudesse englobar a física de ensino médio com materiais e fenômenos físicos presentes
no cotidiano do aluno. O experimento escolhido também precisava ser de fácil construção
e com materiais reciclados ou de baixo custo para que todos os alunos, independente de
sua realidade financeira, tenham as mesmas possibilidades de desenvolver a atividade.
Logo o tema a ser tratado foi força peso e força elástica através do desenvolvimento de
uma balança de mola, que seria usada como base para os testes. A balança de mola é
uma ferramenta antiga muito usada até hoje em supermercados e açougues, tornando o
experimento algo produtivo e relevante para a vida do aluno fora da escola.
A partir desse ponto se desenvolveu uma cartilha que foi disponibilizada aos
alunos na qual continha os conceitos e suas devidas explicações juntamente com o
roteiro detalhado. Como esse trabalho foi desenvolvido dentro do Mestrado Nacional
Profissional em Ensino de Física, a cartilha produzida também teve a finalidade de ser
disponibilizada na forma de ferramenta didática para que outros professores de física
também pudessem desenvolver essa atividade com seus alunos.
A cartilha contém em um texto introdutório com os principais conceitos físicos
relacionados ao experimento e dois roteiros de atividades. O primeiro roteiro apresentava
os materiais necessários para realizar a montagem da atividade e dicas de onde poderia
ser encontrado cada um dos itens necessários para a construção da balança. O segundo
era um roteiro com uma atividade experimental para ser realizado pelos alunos em sala
de aula. A atividade era dívida em duas etapas sendo que na primeira o aluno deveria
fazer testes para determinar o valor da constate elástica de sua mola e na segunda parte
usando os dados encontrados deveriam determinar a massa de alguns itens que foram
selecionados pelo professor.

3 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA

A execução do trabalho ocorreu entre o período de Agosto a Setembro de 2016
com todas as turmas de primeiro ano do ensino médio da Escola de Educação Básica
Coronel Marcos Rovaris, atingindo um total de 76 alunos entre os turnos da manhã e
noite.
O período de execução foi dividido em etapas iniciando com a apresentação
dos conceitos físicos (Força Peso e Força Elástica) aos alunos. Em um segundo momento
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era uma atividade extraclasse, na qual, os alunos receberam um roteiro do experimento
que apresentava os materiais necessários e alguns exemplos de possíveis montagens
para a sua balança. Por fim cada equipe com sua devida balança realizavam em sala de
aula um roteiro experimental que apresentava uma série de testes práticos que envolviam
desde análise de dados obtidos e até cálculos de força peso e massa dos objetos. Um
ponto importante a se destacar sobre o experimento está no fato de que cada equipe
tinha uma mola de origem e finalidade diferente, que tornava cada balança única.
Durante a execução alguns problemas surgiram atrapalhando o andamento da
atividade que teve na maior parte das turmas que ser adiado para que o mínimo de
alunos fosse afetado. Os principais problemas estavam relacionados a equipes que não
levaram o material necessário para realizar a atividade ou que estragaram as suas molas
por forçarem de mais as fazendo deformar permanentemente.
Nas imagens a seguir podemos ver alguns estudantes realizando os testes
feitos em sala de aula para determinar a constante da mola. Com o valor da constante
definido os alunos começaram a pesar alguns objetos determinados pelo professor para
encontrar o valor de sua massa e ver a efetividade de suas balanças.
Figura1 - Alunos realizando medidas da deformação da mola

Fonte: Do autor (setembro de 2016).

Ao todo foram realizadas cinco medidas para determinar a constante da mola e
para melhor visualização dos dados coletados foi desenvolvida uma tabela para ser
preenchida durante a atividade. Como podemos ver na imagem a seguir os valores
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encontrados divergem isso ocorre, pois, o método não apresenta uma precisão muito
grande e por muitas vezes os alunos cometem erros em suas coletas de dados.
Figura 2 - Tabela construída pelos alunos para encontrar a constante da mola.

Fonte: Do autor (Setembro de 2016).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Trabalhar os conceitos de aplicações de leis de Newton na forma de atividades
práticas, usando como instrumento mediador uma balança, proporcionou que os
conceitos físicos fossem melhor absorvidos pelo cognitivo do aluno. Isso proporcionou um
bom desempenho na resolução de listas de exercícios, muito relacionado com isso está o
fato de que aluno imagina a situação por completo saindo do abstrato.
O método avaliativo da atividade experimental foi a entrevista com os alunos e
a realização de algumas atividades teóricas e matemáticas sobre o assunto. O maior
desafio para os alunos estava em descrever como funciona a relação entre a força da
mola e a força peso, para responder essa questão muitos alunos usaram suas próprias
experiências vividas durante a atividade.
Segundo um dos alunos, “a visualização permitiu relacionar a teoria à prática e
agora sempre que eu vejo uma mola a imagino como uma balança”. Os alunos que
realizaram a atividade também foram eficientes em responder questões sobre a
deformação plástica da mola, uma vez que viram várias molas se estragando após o
excesso de força aplicado sobre as mesmas.
A motivação dos alunos também merece destaque, uma vez que, a maioria
deles realizou a atividade com entusiasmo, demonstrando assim suas habilidades. A
motivação se estendeu a momentos posteriores ao experimento quando alunos pediram a
realização de mais atividades semelhantes. Também damos um destaque especial as
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balanças produzidas pelos alunos para exposição na escola durante eventos como feiras
e reunião de pais.
Figura 2 - Tabela construída pelos alunos para encontrar a constante da mola.

Fonte: Do autor (Outubro de 2016).

Durante toda a atividade o papel do professor era de observar e orientar a
atividade, enquanto o aluno desenvolvia o experimento de forma autônoma. Através da
observação que o professor pode identificar alunos destaque seja em montagem ou em
execução da atividade. Com isso pode se observar virtudes como criatividade, raciocínio
rápido, postura, curiosidade e esforço, que são características primordiais em no
concorrido mercado de trabalho moderno.
O principal ponto negativo está relacionado com a falta de maturidade,
condizente com a idade, da maior parte dos alunos. Fatos como indisciplina e o
esquecimento de trazer o material necessário ocasionaram um atraso na execução das
atividades, influenciando no decorrer do bimestre escolar.
Por fim, podemos considerar a forma de aplicação do experimento autônomo
em turmas de ensino médio, algo viável dentro de algumas limitações relacionadas ao
espaço escolar disponível e o grau de dificuldade do experimento. Para experimentos
simples como a balança de mola a atividade tem retornos positivos tanto relacionados ao
aprendizado conceitual, como também para o aprendizado de técnico/prático de
atividades do cotidiano.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo de todo atividade, mesmo com todas as dificuldades e o pequeno
público atingido, podemos perceber que o experimento continua sendo uma das melhores
formas de divulgação da ciência. Muito ainda precisa ser melhorado, para as próximas
aplicações, porém o resultado positivo por parte dos alunos motiva a continuar
melhorando os roteiros construídos e também o desenvolvimento de novos temas.
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Resumo: A sociedade atual encontra-se em meio a uma crise civilizatória. Percebe-se que parte disso
deve-se principalmente ao crescimento demográfico e a ocupação desordenada das áreas, especialmente
as zonas costeiras, local aonde se concentra a maior parte da população. Devido ás belezas naturais dos
cenários costeiros de Santa Catarina, especialmente aqueles situados na região centro sul, as áreas tem
sido foco de grandes disputas ocupacionais, resultando em problemas, conflitos e potencialidades locais.
Os modelos atuais de gestão ambiental encontram-se fragilizados, situação ainda mais clara em ambientes
costeiros. A atual crise socioambiental exige uma mudança quanto à sensibilização da sociedade. A
realização da pesquisa dos avanços e entraves na construção dos Planos de Manejo participativos em
Unidades de Conservação, torna-se necessário visto que a maioria dos conflitos é fruto das políticas de
desenvolvimento e do uso inadequado dos recursos naturais existentes. Isto, por vezes, pela falta de
participação das comunidades tradicionais e locais nos processos de tomada de decisão das políticas
públicas referente à gestão da UC. A presente pesquisa objetivou a realização de um estudo para a análise
e compreensão de conflitos socioambientais, correlacionados ao território da APA da Baleia Franca, de
maneira a contribuir para a análise de entraves e avanços no processo de construção do Plano de Manejo
Participativo desta Unidade. Contou com análise documental e observação participativa como metodologias
de pesquisa. Identificaram-se avanços importantes na construção do plano de manejo da APABF, este
participativo e representativo pelo seu conselho (CONAPA). Outro fator positivo foi a proposta de
desenvolvimento territorial de maneira que esta, atenda aos conceitos fundamentais da APA. O principal
entrave ficou acerca das pressões do setor imobiliário e turístico, visto as belezas cênicas e as
características dos ecossistemas, as quais desencadeiam um aumento no interesse econômico locai.
Palavras-Chave: APA Baleia Franca; Gestão Participativa em Ambientes Costeiros; Plano de Manejo.

1 INTRODUÇÃO
A Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (APABF) está inserida em um
espaço territorial evidente em zona costeira, onde o crescimento demográfico de maneira
desordenada vem enraizando a presença de diversos conflitos socioambientais. Os
principais conflitos associam-se as especulações imobiliárias, atividades turísticas,
extrativismo clandestino de minerais, aos impactos indiretos da mineração do carvão
mineral, a pesca predatória e a agricultura, e no consequente aumento da carga de
poluentes como esgotos domésticos e industriais lançados ao mar. Esta última ação,
acelerada nas últimas décadas devido as pressões imobiliárias relacionadas à interesses
econômicos, sem considerar a resiliência dos ecossistemas (SILVA, 2009, p. 16; CARMO
et al., 2012, p. 24).
O desenvolvimento humano necessita estar aliado à preservação ambiental,
permitindo questionamentos como: Qual tipo de desenvolvimento se pretende para o
território da APABF, visto que trata-se de uma Unidade de Conservação (UC) de uso
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sustentável, conforme a Lei 9.985/2000, do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC). A Área de Proteção Ambiental (APA) tem como objetivo principal
conservar a diversidade biológica, promovendo, o uso sustentável dos recursos,
disciplinando a ocupação humana, evidenciando-se a necessidade da criação de um novo
modelo de planejamento e ocupação. Tal modelo deve ser inspirado nas dinâmicas
sociais e ambientais e na interação entre as mesmas, incentivando o crescimento
sensível às questões socioambientais, diferenciado do modelo atual, este, baseado no
crescimento a qualquer custo (SNUC, 2000, p. 2; VIEIRA, 2011, p. 244).
A realização da pesquisa dos avanços e entraves na construção dos Planos de
Manejo participativos em Unidades de Conservação (UC), torna-se necessário visto que a
maior parte dos conflitos é fruto das políticas de desenvolvimento e do uso inadequado
dos recursos naturais existentes. Este fato, por vezes, está associado a falta de
participação das comunidades tradicionais e locais nos processos de tomada de decisão
das políticas públicas referente a gestão da UC. Esta exclusão é exercida pelos setores
econômicos e órgãos governamentais, por meio de um controle sobre os recursos
naturais de forma pragmática, e sócio ambientalmente insustentável (VIEIRA, 2011, p.
137).
Ficam identificados dentro do território da APABF, conflitos ambientais,
problemas e potencialidades. Os conflitos ambientais envolvem grupos sociais com
modos diferenciados de apropriação, uso e significação do território tendo origem quando
pelo menos um dos grupos tem ameaçada a continuidade de suas formas de apropriação.
O conflito pode derivar da disputa por apropriação de uma mesma base de recursos, ou
de bases distintas, interconectadas pelas interações ecossistêmicas. Os problemas são
situações em que o espaço e/ou os recursos apropriados apontam para a
insustentabilidade, sem que sejam disputados por grupos sociais. Enquanto que as
potencialidades são estruturas do espaço e seus recursos que podem ser apropriadas,
acessadas ou usadas de forma sustentável por um ou diversos grupos sociais (CONAPA,
2018, p. 17).
Esta pesquisa tem como objetivo realizar um estudo para a análise e
compreensão de conflitos socioambientais, correlacionado ao território da APABF, de
maneira a contribuir para a análise de entraves e avanços no processo de construção do
Plano de Manejo Participativo desta UC. A construção de forma participativa do Plano de
Manejo da APABF tem como objetivo ordenar e garantir o uso racional dos recursos
naturais da região, a ocupação e utilização do solo e das águas, regulamentação do
turismo, entre outros aspectos.
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2 METODOLOGIA
Dadas às características do presente trabalho, com aplicações dos
conhecimentos adquiridos, por meio das análises de dados teóricos, o mesmo contou
com o uso da pesquisa qualitativa, a qual utiliza dados coletados nas observações,
levantamentos e estudos de casos, utilizando dados não mesuráveis numericamente e
que resultam a partir de diferentes abordagens (GIL, 2002, p. 70; PHILIPPI JR, 2005, p.
153; MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 138).
Em conjunto com a investigação científica bibliográfica foram realizadas
atividades de campo. Este tipo de pesquisa tem como base a observação de
acontecimentos da forma que acontecem espontaneamente, na coleta de dados inerentes
às mesmas e no registro de variáveis que possam vir a ser relevantes para o trabalho em
questão (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 139).
Para identificação e análise dos avanços e entraves do processo de construção
de Planos de Manejo foi realizada a leitura, com estudo científico do processo evolutivo
de criação do SNUC, na busca da identificação das características das diversas
composições das UCs. O trabalho de pesquisa caracteriza como área de estudo uma UC
de uso sustentável, de categoria APA, localizada em ambiente costeiro, que objetiva a
proteção dos organismos aquáticos em especial a Baleia Franca Austral.
Além disso, ocorreu a participação em eventos relacionados com o tema, como
oficinas comunitárias, visitas às áreas compreendidas no estudo, nos quais foram
coletados dados pela observação, utilizando-se dos sentidos para a obtenção de aspectos
da realidade (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 139).
Na busca pelo entendimento e compreensão dos avanços e entraves no
processo de construção do Plano de Manejo da APABF, foram analisadas as oficinas e
assembleias realizadas pelo CONAPA durante os anos de 2016 a 2018, objetivando o
entendimento histórico do processo de elaboração do Plano de Manejo. Posteriormente
foi identificado os conflitos ambientais, problemas e potencialidades dentro do território
APABF, e comparados com a bibliografia. Com isso, foi possível realizar uma análise de
sua contribuição na mudança de paradigmas, que no enfoque da pesquisa, será
abrangente a documentos como as Atas das Assembleias do Conselho Gestor, Relatórios
da Oficinas de Planejamento Setoriais e Relatórios das Oficina de Planejamento
Participativo (OPP´s). Na primeira OPP (agosto de 2016) foram definidas a missão, visão,
objetivos estratégicos e o mapa situacional. Na segunda OPP (abril de 2018) foi
consolidada a proposta final das zonas, normas e diretrizes, corroborando a construção
participativa do Plano de Manejo.
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Na tentativa de uma confluência nos olhares dos diversos atores que se
somaram na construção do Plano de Manejo, foi realizada a participação na posição de
ouvinte analisador, nas atividades da etapa final de construção do Plano de Manejo, em
reuniões do Conselho Gestor, reuniões comunitárias e eventos socioculturais em
comunidades que desenvolvem atividades nos limites do território da APABF, objetivando
a integração dos saberes, para com sensibilidade, identificar as aspirações de cada grupo
representado no conselho gestor da APABF. No enfoque do entendimento pessoal da
situação, que como ouvinte deverá realizar a análise isenta de posição e crítica com
relação aos entraves e conflitos socioambientais gerados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 1 descreve as etapas de construção do Plano de Manejo da APABF,
de acordo com a caracterização da unidade, etapa declaratória, normatização e
zoneamento e planejamento.
Tabela 1 - Etapas da construção do PM APABF.

ETAPAS

CLASSIFICAÇÃO

01

Caracterização
da Unidade

02

Etapa
Declaratória

03

Normatização e
zoneamento

04

Planejamento

DESCRIÇÃO
Optou-se por uma caracterização e não por diagnóstico exaustivo que, no
entanto, contenha elementos para nortear a tomada de decisão quanto às
ações de gestão. Esta caracterização foi elaborada por pesquisadores,
conselheiros voluntários, servidores e ex-servidores da UC.
Realização da I Oficina de Planejamento Participativo (OPP) em agosto de
2016, com o Conselho Gestor da APA da Baleia Franca (CONAPABF),
equipe APABF, convidados e COMAN/ICMBIO. Foram construídos a
missão, a visão, o mapa situacional (problemas, conflitos e potencialidades)
e os objetivos estratégicos para o Plano de Manejo.
Realização de 25 oficinas participativas com representantes dos setores:
Pesquisa científica, ONG’s ambientalistas, pesca artesanal, pesca industrial,
esportes, turismo, agricultura familiar, rizicultura, imobiliário, indústria,
comércio e setor público. Nas oficinas foram construídos, coletivamente,
painéis com a caracterização da atividade, conflitos e problemas existentes
por setor a partir da vivência e experiência dos atores envolvidos. Tais
painéis subsidiaram a proposição de diretrizes, normas e zonas para a UC,
elaboradas pelos atores durante as oficinas.
Sistematização dos dados das setoriais: Nesta etapa o GT Plano de Manejo,
equipe APABF e consultorias trabalharam na elaboração do plano, nas
análise e consolidação das propostas de zonas e normas vindas dos setores
da sociedade, legislação pertinente e buscando construir consenso entre
setores, nos casos de propostas diferentes para os mesmos recursos e
ambientes.
Realização de uma oficina intrassetorial da pesca artesanal com
representantes de todas as oficinas realizadas nas comunidades pesqueiras
do território, para construir uma proposta única do setor.
Realização de uma oficina intersetorial entre pesca artesanal e surf para
tratar do conflito específico sobre o surf na época da tainha em
determinadas praias dos municípios de Imbituba e Garopaba.
Realização da II OPP com conselheiros, representantes das oficinas
setoriais, equipe APABF e COMAN com o propósito de consolidar a
proposta final de zonas, normas e diretrizes e construir as ações
estratégicas para o plano de manejo.
Fonte: Adaptado de CONAPA, 2018.
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A Tabela 2 descreve os conflitos ambientais, problemas, e potencialidades
identificados durante as 25 Oficinas Participativas (2016 a 2018).
Tabela 2 - Problemas x Conflitos x Potencialidades do PM APABF

PATRIMÔNIO NATURAL
PROBLEMAS
Supressão de vegetação nativa;
Espécies exóticas invasoras; Invasão
de APPs; Desmatamento e ocupação
dos morros; Extração irregular de
areia das dunas; Aterro e drenagem
de
nascentes
e
banhados;
Manutenção de canais artificiais nas
margens das lagoas; Contaminação
dos recursos hídricos por metais
pesados na bacia do rio Urussanga;
Contaminação dos recursos hídricos
pela suinocultura na bacia do rio
Tubarão; Contaminação dos recursos
hídricos por agrotóxicos nas bacias do
rio Tubarão e rio da Madre;
Contaminação dos recursos hídricos
por cemitérios; Falta de saneamento
básico; Destino inadequado do lixo e
resíduos sólidos; Poluição das praias;
Interação negativa com golfinhos em
Laguna que ameaçam a espécie.

CONFLITOS
Circulação
e
estacionamento de carros
nas praias e nas restingas;
Uso
das
dunas
e
sambaquis
por
automotores;
Ocupação
irregular
e
desmatamento de APPs;
Diferenças
de
entendimentos
legais;
Abertura não autorizada e
indiscriminada de barras
das lagoas do território.

POTENCIALIDADES
Valorização da paisagem;
Dunas;
Cordões arenosos; Costões;
Restinga;
Mata Atlântica;
Lagoas;
Áreas úmidas; Nascentes e rios;
Medicina natural;

PESCA
PROBLEMAS
Captura incidental na pesca artesanal;
Sobre-exploração
de
recursos
pesqueiros; Pesca ilegal (inclusive de
espécies ameaçadas);
Cultivo de camarão exótico;
Desvio de finalidade de ranchos de
pesca, usados de forma irregular
como bares, restaurantes, moradias
de verão.

CONFLITOS
Pesca x mamíferos; Pesca
artesanal
x
Esportes
Náuticos
no
mesmo
espaço; Pesca de iscaviva; Pesca amadora x
industrial
x
artesanal,
disputa pelos recursos do
território; Pesca da tainha
artesanal (emalhe anilhado
x outros artesanais); Pesca
industrial
x
artesanal;
Pesca artesanal x surf,
disputa
do
espaço,
desrespeito aos acordos
estabelecidos.

POTENCIALIDADES
Potencial de exploração mineral;
Atividade retro portuária; Pesca
artesanal; Aquicultura; Agropecuária
e agricultura orgânica; Serviços;
Geração
de
energia
limpa;
Extrativismo
vegetal;
Potencial
produtivo de geração de renda e
emprego em torno dos esportes de
aventura radical e de natureza;
Atividade portuária, o Porto de
Imbituba.

MAMÍFEROS MARINHOS
PROBLEMAS
Provável morte de baleias e demais
mamíferos aquáticos por redes (Pesca
x baleia);
Colisão de embarcações e baleias.

CONFLITOS
Divergência
sobre
o
Turismo de Observação de
Baleia Embarcado (TOBE)
que
ainda
estava
suspenso.
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POTENCIALIDADES
Observação de baleias franca por
terra e por mar; Turismo de base
comunitária; Observação de aves;
Esporte de aventura e radical
(incluindo
atividades
aéreas);
Turismo religioso; Promoção de
eventos de aventura, radicais e de
natureza; Artesanato local; Praias;
Setor turístico organizado; Marca
APA
da
Baleia
Franca;
Conhecimento
científico
do
ambiente marinho; Manguezal como
último ponto austral.
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PATRIMÔNIO CULTURAL
PROBLEMAS
Desvalorização
dos
fazeres
tradicionais;
Destruição do patrimônio arqueológico
(sítios) e arquitetônico;
Caminhos tradicionais fechados.

CONFLITOS

POTENCIALIDADES
Oficinas
Líticas;
Sambaquis;
Arquitetônico; Naufrágios; Modo de
fazer local, saberes locais, valores
humanos da sociedade local;
Manifestações culturais e religiosas;
Engenhos de farinha de mandioca;
Interação do Boto com o Pescador
em
Laguna;
Comunidades
quilombolas e indígenas próximas
ao território; Gastronomia local
Ferrovia Tereza Christina; Museus;
Porto de Pesca tradicional.

ECONÔMICO
PROBLEMAS
Ausência de políticas públicas que
fomentem a economia sustentável na
região; impactos ambientais da
mineração (calcário, areia, carvão);
Extração de areia para construção
civil; Ampliação área industrial de
Imbituba;
Relação
porto-cidade;
Embarcações x óleo x poluição do
mar.

CONFLITOS

POTENCIALIDADES
Esporte
náutico;
Marinas
e
trapiches; Surf; Pesca esportiva e
amadora; Trilhas e caminhos
históricos.

ORDENAÇÃO TERRITORIAL E MARÍTIMO
PROBLEMAS
Existência de campings desordenados
nas praias; Falta de infraestrutura
adequada;
Ausência de controle de zoonoses;
Carros nas praias;
Operações
portuárias
e
retro
portuárias;
Falta de conhecimento sobre a APA
da Baleia Franca; Ausência de
sinalização dos limites da APA;
Pouca visibilidade das iniciativas
sustentáveis.

CONFLITOS
Uso e ocupação do solo
urbano, conflito com os
planos diretores.

POTENCIALIDADES
Instituições
conselheiras
como
articuladoras junto às comunidades;
Integração com o Parque Estadual
da Serra do Tabuleiro e outras UC;
Articulação com os municípios,
universidades e centros de ensino e
pesquisa; Gestão territorial aliado a
diferentes fontes de recursos;
Projeto Fortalecimento do turismo
(SEBRAE); Projeto DTS (Epagri);
Coletivo Turismo de Observação de
Baleias
por
Terra;
Educação
ambiental,
cultural,
patrimonial;
Capital social local; Protocolo de
Encalhe de Baleias da APA;
Condutores ambientais formados;
Planos Diretores articulados ao
Plano de Manejo; Projeto Orla
implementado no Norte e no Sul do
território; Possibilidade de a APABF
ser uma referência de relação
harmoniosa entre sociedade e
natureza.

Fonte: CONAPA, 2018

Entre os aspectos apresentados houve alguns reincidentes em todos os
grupos, como o conflito de incerteza que gera a falta de clareza nas competências dos
diferentes órgãos ambientais e da APABF, frente às normas ambientais, especialmente
quando se trata do licenciamento dos empreendimentos.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisou-se como avanços na construção do Plano de Manejo da APABF, a
elaboração de forma participativa do Plano, a definição do zoneamento e normas,
permitindo a sustentabilidade do local e a metodologia adotada, que corrobora em ser um
processo democrático e participativo que contou amplamente com a participação da
comunidade.
É evidente a preocupação com a atuação do mercado imobiliário nas pressões
exercidas sobre o ambiente costeiro, este identificado como o principal entrave na
construção do Plano de Manejo, além de ser um ambiente com uma certa ocupação
humana já estabelecida, criando um certo grau de alerta por parte dos ocupantes. Um
aspecto que influencia também, é a negligencia e falta de fiscalização por parte do órgão
ambiental, muitas vezes por falta de técnicos com disponibilidade para realizar os
levantamentos.
Novas estratégias para a gestão dos recursos comuns são almejadas, aliando
a conservação e o desenvolvimento humano, aprimora-se os trabalhos de educação
ambiental e ressalta-se a importância do processo participativo, possibilitando maior
conexão e corresponsabilidade entre aqueles inseridos no território e os gestores da APA.
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Resumo: Este artigo relata algumas percepções sobre alimentação saudável, por parte de estudantes do
sexto ao nono ano do ensino fundamental de uma escola estadual do município de Erechim – RS. Foram
envolvidos oitenta e um estudantes nas ações desenvolvidas pelo projeto de extensão: Educação e
Alimentação Saudável: atitudes para uma formação humana e integral, proposto pelo IFRS – Campus
Erechim. O objetivo deste projeto é desenvolver ações que promovam a reflexão sobre os hábitos
alimentares envolvendo estudantes e comunidade escolar de escolas públicas, instigando para a mudança
de atitudes que possibilitem qualidade de vida através de bom estado nutricional e de segurança alimentar.
Foi adotada como metodologia a coleta de dados qualitativos para identificação de atitudes e opiniões sobre
o tema proposto, promovendo o diálogo sobre os hábitos alimentares. Além disso, foram abordadas
questões sobre noções de nutrição, composição e valor nutricional dos alimentos, Programa Nacional de
Alimentação Escolar, Guia Alimentar para a População Brasileira, disfunções alimentares, padrões de
comportamentos alimentares que causam prejuízos à saúde, alimentação saudável no ambiente escolar;
hábitos de higiene, boas práticas de manipulação e conservação de alimentos. Ao ampliar-se o
conhecimento sobre o tema, é possibilitado maior autonomia nas escolhas que interferem de forma
individual e coletiva, sendo que, a preferência por uma alimentação saudável depende de muitos fatores
que podem influenciar a forma como as pessoas se alimentam.

Palavras-Chave: Educação, Alimentação Saudável, Extensão.

1 INTRODUÇÃO
O fornecimento da alimentação na educação é previsto na
Constituição Federal Brasileira como um dever do estado, o qual prevê programas
suplementares para sua efetivação. Para suprir esta necessidade e efetivar este direito,
em 2006 foi instituído o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) que
reconhece a alimentação saudável como um direito humano, que compreende um padrão
alimentar adequado às necessidades biológicas, sociais e culturais dos indivíduos,
respeitando as fases do curso da vida e as práticas alimentares que assumam os
significados socioculturais dos alimentos (BRASIL, 2006, p. 2).
Em concordância com os critérios de execução do PNAE e assegurando a
implantação da Política Nacional de Promoção de Saúde nas escolas, a Política Nacional
de Alimentação e Nutrição (PNAN) foi aprovada em 1999 no intuito de “respeitar,
proteger, promover e prover os direitos humanos à saúde e à alimentação” (BRASIL,
2013, p.10), reconhecendo o espaço escolar como propício à formação de hábitos
saudáveis, uma vez que, há um grande desafio em abordar o tema alimentação com esta
ênfase.
Em consonância com estes documentos os Parâmetros Curriculares Nacionais
que orienta o trabalho com as últimas quatro séries do ensino fundamental, aborda que
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seja perpassada pelas áreas do conhecimento a investigação de hábitos e estilos de vida
em diferentes realidades e culturas, debatendo a alimentação com foco nas necessidades
corporais, socioculturais e emocionais como um elemento de identificação das relações
entre dieta, rituais da alimentação e vivência social (BRASIL, 1998, p. 277). A promoção
de uma alimentação saudável nas escolas é um elemento contemplado também no
projeto político pedagógico, construído com a participação de profissionais da
comunidade escolar e local, visando uma articulação entre escola e comunidade para
uma gestão democrática e participativa que contemple o contexto em que a escola está
inserida (BRASIL, 2006, pág. 2; AZEVEDO, J. M., 2009).
Frente a este cenário, as instituições e entidades de ensino e pesquisa devem
prestar apoio técnico e operacional aos estados e municípios na implementação da
alimentação saudável nas escolas, incluindo a capacitação de profissionais de saúde e de
educação, merendeiras, cantineiros, conselheiros de alimentação escolar e outros
profissionais interessados (BRASIL, 2006, pág. 2).
Neste viés, os Institutos Federais (IFs) desenvolvem ações de extensão
através de programas e projetos, sendo que, o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) concebe a extensão como
um processo educativo, cultural, social, científico e tecnológico que promove a
interação entre as instituições, os segmentos sociais e o mundo do trabalho, com
ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e
tecnológicos, visando ao desenvolvimento socioeconômico, ambiental e cultural
sustentável, local e regional (BRASIL, 2017).

A ação extensionista é uma prática acadêmica que liga a instituição em suas
atividades de ensino e pesquisa com as demandas da comunidade, contribuindo para a
formação de um profissional cidadão e se credenciando junto à sociedade com um
espaço privilegiado de produção e difusão do conhecimento, priorizando a superação das
desigualdades sociais (BRASIL, 2017).
Neste universo, a alimentação escolar, que nas escolas públicas tem interface
com o PNAE, além de proporcionar assistência alimentar suplementar aos estudantes,
deve promover a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensinoaprendizagem, estimulando o envolvimento de entidades como os Institutos Federais em
programas e projetos (BRASIL, 2013, pág. 3).
O projeto de extensão do IFRS – Campus Erechim, Educação e Alimentação
Saudável: atitudes para uma formação humana e integral está sendo implementado
desde 2015, com o objetivo de desenvolver ações que promovam a reflexão sobre os
hábitos alimentares envolvendo estudantes e comunidade escolar de escolas públicas,
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instigando para a mudança de atitudes que possibilitem qualidade de vida através de bom
estado nutricional e segurança alimentar. O projeto envolveu até o momento, mais de
seiscentas pessoas entre estudantes, professores e funcionários de escolas públicas,
desenvolvendo atividades teóricas, práticas e palestras.
Dada à motivação de que a alimentação não é meramente um ato biológico,
mas que engloba diversos aspectos sociais, este estudo teve como objetivo analisar a
percepção de estudantes frente a atividades desenvolvidas através de palestras com
temas relacionados à alimentação.

2 METODOLOGIA
Para a avaliação, o grupo focal foi adotado, por ser uma técnica de coleta de
dados qualitativos capaz de identificar atitudes e opiniões sobre o tema proposto a partir
da interação do grupo (MORGAN, 1997, pág. 80). Nesse processo os participantes
expõem suas experiências, sendo possível desvelar não apenas o que pensam, mas
também como é o seu entendimento quanto à alimentação escolar.
O estudo foi desenvolvido com estudantes do sexto ao nono ano de uma
escola estadual do município de Erechim – RS, a população do estudo contou com oitenta
e um estudantes, sendo dezoito estudantes do sexto ano, dezesseis estudantes do sétimo
ano, vinte e dois estudantes do oitavo ano e vinte e cinco estudantes do nono ano.
Organizaram-se três encontros iniciais, sendo cada encontro distinto para cada
ano escolar.
Os grupos focais aconteceram no âmbito escolar, orientando-se por um roteiro
composto por materiais audiovisuais e interação verbal entre os participantes, abordando
os seguintes temas: noções de nutrição, composição e valor nutricional dos alimentos,
PNAE, Guia Alimentar para a População Brasileira, legislação vigente sobre o
fornecimento de merenda escolar; disfunções alimentares, padrões de comportamentos
alimentares que causam prejuízos à saúde; alimentação saudável no ambiente escolar;
hábitos de higiene, boas práticas de manipulação e conservação de alimentos. A
avaliação foi composta por questões estruturadas que abordaram a percepção do grupo
quanto aos aspectos trabalhados nas palestras audiovisuais, e interação verbal. As
atividades foram conduzidas por um moderador e dois observadores, sendo todas as
atividades registradas em fotografias e questionário descritivo, mediante autorização dos
participantes por assinatura em Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Dentre os temas abordados nos encontros, algumas questões foram aplicadas
aos estudantes a fim de identificar o seu entendimento quanto às atividades
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desenvolvidas, sendo destacadas quatro questões objetivas: “1) Antes de ter contato com
o projeto, você teve acesso a alguma informação sobre o Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE)? 2) Você sabia que no mínimo 30% da merenda escolar
deve ser proveniente da agricultura familiar? 3) O projeto sobre alimentação saudável foi
importante para ampliar seus conhecimentos? 4) Com base no que você aprendeu no
projeto, modificou algum hábito? Descreva”.
As questões eram seguidas de alternativas com os itens “sim” e “não”, sendo que,
a última apresentava opção de resposta subjetiva.
As informações foram tratadas com base na análise do conteúdo através da
leitura do conjunto do material selecionado e análise dos dados coletados. Além disso, a
opinião dos estudantes em relação ao projeto desenvolvido foi avaliada.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estudo realizado foi avaliado de acordo com o entendimento dos estudantes
acerca dos temas trabalhados no decorrer dos encontros. A Tabela 1 mostra, em
porcentagem, qual é o conhecimento em relação ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE e em relação à obrigatoriedade de no mínimo 30% da merenda escolar ser
proveniente da agricultura familiar (questões 1 e 2), antes de os mesmos assuntos serem
abordados nos encontros.
É possível perceber que os estudantes não tinham um conhecimento
expressivo em relação aos programas que estão envolvidos com a merenda escolar. A
exposição de informações referentes aos programas de merenda escolar esclarecem
dúvidas frequentes dos estudantes e até minimizam a rejeitabilidade com determinados
alimentos. É importante mostrar de onde os alimentos provêm e como o cardápio é
elaborado pelos nutricionistas envolvidos com o programa.
A aceitação dos alimentos sofre influência de diversos fatores, como a questão
da familiaridade com o alimento, que é resultante das experiências que a criança tem com
o mesmo, sendo necessário expô-la ao alimento rejeitado várias vezes (ROSSI et al.,
2008, pág. 48).
As questões 3 e 4 abordaram aspectos relacionados ao projeto e mudança de
hábito, sendo que, percebe-se que os estudantes compreenderam e refletiram sobre as
informações repassadas e mudaram alguns costumes, conforme relatado na última
questão cuja resposta foi subjetiva: “Com base no que você aprendeu no projeto,
modificou algum hábito? Descreva”. Dentre os relatos, destacamos uma amostragem:
“Consumir frutas e controlar a alimentação”; “O uso correto de como aquecer os alimentos
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e de como congelar”; “Eu aprendi muito a lavagem das mãos”; “Evitar comer muito doce
como eu comia”; “Olhar a validade dos alimentos, comer mais frutas e alimentos
saudáveis”; “Lavar bem os alimentos, comer mais frutas”; “Parar de comer produtos
industrializados”; “Lavar as mãos sempre, saber mais sobre os distúrbios alimentares”;
“Agora como mais legumes, frutas, etc”; “De sempre lavar as mãos e verificar os
alimentos”.
Estas descrições mostram a importância da aproximação dos estudantes com
o universo da alimentação, sendo necessária uma abordagem ampliada sobre o tema. De
acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira
o acesso a informações confiáveis sobre características e determinantes da
alimentação adequada e saudável contribui para que pessoas, famílias e
comunidades ampliem a autonomia para fazer escolhas alimentares e para que
exijam o cumprimento do direito humano à alimentação adequada e saudável
(BRASIL, 2014, p.21).

Ao ampliar-se o conhecimento sobre o tema, é possibilitado maior autonomia
nas escolhas que interferem de forma individual e coletiva, sendo que, a preferência por
uma alimentação saudável depende de muitos fatores que podem influenciar a forma
como as pessoas se alimentam. A organização da comunidade, os aspectos econômicos,
políticos, culturais e sociais podem influenciar seu padrão de alimentação, sendo que as
estratégias de educação alimentar e nutricional podem contribuir com a busca por maior
qualidade na relação indivíduo versus comida.
Tabela 01 – Percepção dos estudantes em relação à alimentação escolar.

QUESTÕES

RESPOSTAS (%)

1

Sim
21,25

Não
78,75

2

45,68

54,32

96,30

3,70

3

Fonte: O autor (2018).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
É latente a necessidade de sensibilizar a comunidade escolar quanto à
importância dos programas que estabelecem e estimulam a alimentação saudável. A
integração dos profissionais docentes e não docentes, pais, parceiros e comunidade na
construção coletiva de um projeto de inclusão transversal desse tema, merece importante
destaque para que seja contemplada no currículo, oportunizando uma aprendizagem
significativa na direção das escolhas alimentares saudáveis.
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As atividades de extensão auxiliam na construção de relações entre a
instituição de ensino e a comunidade externa, possibilitando o aprendizado, promovendo
a integração, construindo conhecimento e compartilhamento de experiências.
Destacamos como resultado deste projeto, a efetividade de maior diálogo sobre
os hábitos alimentares, o estímulo ao consumo da merenda escolar, o incentivo para a
aquisição de produtos locais e da agricultura familiar, assim como, a segurança alimentar
e nutricional dos estudantes e suas famílias.
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Resumo: A proposta deste trabalho foi discutir a possibilidade de incluir as temáticas gênero e diversidade
na grade curricular aplicada aos cursos de formação policial inicial que de realiza na Academia da Polícia
Civil de Santa Catarina (ACADEPOL/SC), por ocasião do ingresso de novos(as) sujeitos na Polícia Civil do
Estado catarinense. Em uma perspectiva linguístico-discursiva, foram analisados dez planos de ensino
aplicados na formação policial operacionalizada ano de 2016, na referida instituição, referente às oito áreas
temáticas sugeridas pela Matriz Curricular Nacional para o ensino policial. Dos planos de ensino analisados,
apenas o da disciplina de Ética e Cidadania apresentou a inserção dos termos gênero e diversidade, na sua
proposta curricular. Isso, porém, não permite dizer que em outras disciplinas a abordagem das temáticas
analisadas não seja feita, como não também permite dizer que a inserção dos termos é garantia da
efetivação de discussões relevantes sobre essas questões. Assim, no que tange à possibilidade de incluir
as temáticas gênero e diversidade na formação policial que se dá na ACADEPOL/SC é pertinente dizer que
isso já é possível,em função do respaldo garantido pela Matriz Curricular Nacional formulada pela
Secretaria Nacional de Segurança Pública para o ensino policial, entretanto, ajustes, reformulações e
adequações gerais são necessárias e urgentes que se apliquem na ACADEPOL/SC, a fim de garantir uma
formação policial civil, que atenda aos anseios da sociedade atual que objetiva uma polícia mais
humanizada.
Palavras-Chave: Gênero, Diversidade, Formação Policial, ACADEPOL/SC.

1 INTRODUÇÃO
Para ingressar na carreira policial faz-se necessário que se frequente a um
curso de formação específico. Em Santa Catarina, a Academia da Polícia Civil –
ACADEPOL –, é a instituição incumbida de promover os cursos de formação inicial e
continuada de policiais civis de todo o Estado.
A grade curricular das disciplinas ministradas na formação policial inicial que se
dá na ACADEPOL é composta de 40 disciplinas e norteada pela Matriz Curricular
Nacional para as ações formativas dos/as profissionais da área da segurança pública do
país. Esse documento foi organizado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública –
SENASP – e deve ser aplicado em todos os centros de ensino de formação policial do
Brasil.
A missão da Polícia Civil de Santa Catarina é contribuir para a harmonia das
relações sociais e o exercício pleno da cidadania. Assim, espera-se que a preparação
policial na ACADEPOL se organize visando garantir a concretização dessa missão,
preocupando-se com a formação do seu efetivo, de forma a colaborar para a efetivação
dessa cidadania, a fim de garantir uma formação profissional do(a) sujeito policial que
oportunize condições necessárias para a atuação de forma consciente e explicitada, com
comportamentos e atitudes condizentes à atual dinâmica mundial.
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Nesse sentido, faz-se necessário que policiais vivenciem, já durante o período
de formação na academia de polícia, a exploração de conceitos e temáticas mais
abrangentes que as questões repressivas do meio policial.
Este trabalho buscou discutir, então, a inclusão das temáticas de gênero e
diversidade, nos planos de ensino das disciplinas ministradas na ACADEPOL/SC, no
curso de formação policial inicial, do ano de 2016, visando refletir sobre o espaço
destinado a essas temáticas na formação policial.

2 METODOLOGIA
Tratou-se de pesquisa qualitativa, que se valeu das técnicas de pesquisa
bibliográfica e documental, conforme orientações de Rauen (2015). O contexto onde se
deu a investigação aqui proposta foi a Academia da Polícia Civil de Santa Catarina –
ACADEPOL/SC, situada em Florianópolis. Por meio da autorização formal da
Coordenadoria Pedagógica da instituição, foram acessados os planos de ensino das
disciplinas ministradas na formação policial das carreiras de Delegado de Polícia e Agente
de Polícia, do período de 1º de julho a 17 de novembro de 2016.
Com o propósito de discutir disciplinas das oito áreas temáticas sugeridas pela
Matriz Curricular Nacional, selecionou-se, ao menos, uma disciplina de cada área, tendo
ficado o corpus de análise composto dos planos de ensino de dez disciplinas, a saber:
Fundamentos de Polícia Comunitária, Abordagem sócio-psicológica da violência e do
crime, Criminologia, Filosofia dos Direitos Humanos aplicados à atuação policial,
Legislação Especial, Mediação de Conflitos, Princípios de excelência no atendimento,
Inteligência policial, Ética e Cidadania e Uso diferenciado da força.
A análise dos planos de ensino deu-se pela busca de termos e expressões
inseridos nesses documentos, que pudessem estar relacionados a gênero e diversidade,
incluindo, então, as palavras: gênero, diversidade, direitos humanos e cidadania.
Os planos de ensino selecionados foram discutidos numa perspectiva
linguístico-discursiva que se valeu dos fundamentos teóricos da Análise do Discurso de
linha francesa para explorar o contexto, o(s) discurso(s) e/ou o(s) silenciamento(s)
presente nos textos dos planos de ensino aplicados na formação policial civil catarinense.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Das disciplinas analisadas, apenas a disciplina de Ética e Cidadania abordou
os termos selecionados. A disciplina de Ética e Cidadania tinha por objetivo “compreender
as diferentes sociedades e tempos históricos, destacando as relações interpessoais e as
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relações de poder que se estabelecem na diversidade (grifo meu), percebendo-se como
sujeito sensível, atuante, criativo e transformador”. Pode-se inferir daí uma preocupação
da formação do “ser policial” como sujeito sensível à compreensão das relações sociais e
interpessoais que se estabelecem, bem como das relações de poder, a todo tempo
atravessadas na atividade policial.
A disciplina Ética e Cidadania ministrada na ACADEPOL tem carga horária de
12 horas/aula e é organizada em quatro unidades, sendo que a unidade quatro aborda a
situação ética dos profissionais da área da segurança pública em relação às atuais
exigências sociais.
Segundo o texto da Matriz Curricular Nacional (2014) estudar a ética é
fundamental para que o profissional de segurança pública possa optar, com segurança,
sobre sua conduta ao defrontar-se com as situações de dualidade, tão freqüentes em seu
cotidiano profissional.
Ao discutir o Plano de Ensino de Ética e Cidadania e compará-lo à ementa
sugerida pela Matriz Curricular Nacional, vê-se que a disciplina ministrada na ACADEPOL
acompanha de perto as orientações da Matriz Curricular, no que diz respeito ao conteúdo
textual e à carga horária. A diferença mais significativa observada foi sobre a bibliografia
de referência, uma vez que a SENASP sugere uma perspectiva mais voltada às práticas
sociais engajadas no respeito aos direitos humanos e à cidadania. Duas obras, em
especial, sugerem que a disciplina oferece um espaço para a discussão sobre gênero e
diversidade: Diversos somos todos: valorização, promoção e gestão da diversidade nas
organizações1 e Gênero, patriarcado e violência2.
A inserção das duas obras citadas indica a postura humanizadora que a Matriz
Curricular Nacional tenta imprimir à formação policial, sugerindo a abordagem das
temáticas gênero e diversidade, como temas legítimos relacionados à cidadania das
pessoas e pertinentes à área temática que trata do cotidiano policial. Ocorre, porém, que
nenhuma dessas duas obras são adotadas na ACADEPOL.
Algumas considerações que surgem da análise desse plano são: a) ainda que
tenha sido a única das disciplinas que materializou no plano de ensino a inserção das
palavras selecionadas para a pesquisa, essa inserção pode ter ocorrido apenas de forma
superficial, sem reflexão sobre o papel da disciplina dentro da área temática em que ela
está inserida e nem da relevância da discussão sobre a atuação policial de forma ética
(inclusive sobre problemas da atualidade – tão marcados pelas questões de gênero); b) a
1
2

De Reinaldo Bulgarelli, de 2008.
De Iara B. Heleieth Safiotti, de 2004.
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Matriz Curricular Nacional, por meio da proposta construída para a área temática
Cotidiano e Prática reflexiva, onde a disciplina Ética e Cidadania está inserida, configurou
um cenário para que a formação policial também fosse espaço de construção de
conhecimento sobre gênero e diversidade; ocorre, porém que, para que essa proposta
seja acolhida é preciso contar com a adesão da instituição e dos(as) docentes; c) A
inserção das palavras pesquisadas no plano de ensino não garante que discussões sobre
gênero e diversidade sejam efetuadas, bem como a não menção delas também não
impede que elas se estabeleçam; assim, mesmo que não se tenha percebido visualmente
nos planos de ensino a inserção de termos, conteúdos e/ou bibliografias relacionadas às
questões de gênero e diversidade, é perfeitamente possível que elas ocorram.
Para além da disciplina de Ética e Cidadania, outras três disciplinas, poderiam
ainda fazer a abordagem dos temas selecionados para a pesquisa: Abordagem sóciopsicológica da violência e do crime, Legislação Especial e Princípios de excelência no
atendimento, por tratarem de assuntos afins às questões de gênero e diversidade.
Na ementa da disciplina de Abordagem sócio-psicológica da violência e do
crime encontra-se o item tipos de violência (grifos meus), mas sem menção sobre quais
tipos de violência seriam tratados, pressupõe-se que um desses tipos seria a violência de
gênero, com seus vieses de violência doméstica e violência contra as mulheres, já que é
uma grande demanda do trabalho policial em todo o Estado e também no país.
Na ementa dessa disciplina na Matriz Curricular Nacional, está incluso
“conceitos de violência e de criminalidade em seus vários aspectos (histórico, sociológico
e psicológico)” (BRASIL, 2014, p. 103). Vê-se que também nesse documento não há
menção sobre a violência de gênero, ainda que fique subentendida pela bibliografia
proposta que inclui a obra: Violência, gênero e política públicas, de Marlene Neves Strey
et al3, que enfoca a categoria gênero como central para a compreensão da dinâmica da
violência, o que evidencia uma orientação para a abordagem de gênero na formação
policial.
Já na disciplina Legislação Especial, da ACADEPOL, o assunto com afinidade
pontual às questões de gênero e diversidade é a Lei Maria da Penha (Lei nº11.340/2006).
Na Matriz Curricular Nacional, a proposta oferecida pela SENASP não contempla essa
legislação. Ela é abordada na disciplina Direitos Humanos que se ocupa da atuação
policial em cumprimentos aos direitos humanos de pessoas em situação de
vulnerabilidade: mulheres, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, lésbicas,
gays, bissexuais, travestis, pessoas idosas, vítimas da criminalidade do abuso do poder,
3

Editado em Porto Alegre, pela EDIPUCRS, em 2004.
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usuários e dependentes de drogas, pessoas em situação de rua, negros (afro-brasileiros),
indígenas e ciganos (BRASIL, 2014, p. 114).
Legislação Especial seria, então, a disciplina mais adequada para a abordagem
das questões de gênero e diversidade, considerando que a proposta dela é o estudo de
legislações especiais – se de fato, as legislações abordadas estiverem sendo tratadas da
maneira proposta pela SENASP. Há de se observar aqui, que outra legislação especial
que também está relacionada às questões de gênero e diversidade é o Estatuto da
Igualdade Racial. Essa legislação, porém, não está incluída na ementa. Considerando
que na Matriz Curricular Nacional há a sugestão da inclusão da disciplina Diversidade
Étnico-sóciocultural na formação policial que se estabelece em todos os Estados da
federação e que essa disciplina não é contemplada na grade curricular que se efetiva na
ACADEPOL/SC, é possível se pensar em um silenciamento das questões relativas à
diversidade racial. Esse silenciamento é definido por Eni Orlandi (2007), nos estudos da
Análise do Discurso como constitutivo, pois no silêncio há sentido, ou sentidos, uma vez
que ele medeia as relações entre linguagem, mundo e pensamento e “resiste à pressão
de controle exercida pela urgência da linguagem” (2007, p. 31).
Para se contrapor ao cenário preocupante apontado na disciplina de
Legislação Especial, surge na grade curricular da ACADEPOL a disciplina de Princípios
de Excelência no atendimento. Inserida na área temática Valorização Profissional e
Saúde do Trabalhador, essa disciplina, na Matriz Curricular, é intitulada Relações
Interpessoais e se ocupa do estudo da empatia, da identidade, da alteridade e da
solidariedade, visando habilitar os servidores para enfrentar situações delituosas em seu
cotidiano com atitudes adequadas a cada situação. Na ACADEPOL, a proposta é
desenvolver os fundamentos da excelência no atendimento ao público, resgatando
conceitos de valor e respeitabilidade do serviço público, buscando a conscientização do/a
profissional do seu papel como agente transformador de seu contexto.
Refletindo mais sobre a acolhida docente da proposta de trabalhar as questões
relativas a gênero e diversidade nas aulas da formação policial, é preciso lembrar que
essa decisão está relacionada à formação desses/as profissionais. A inclusão da temática
gênero e diversidade nos ambientes escolares é fruto de uma construção social que vem
se estabelecendo há muito pouco tempo, o que significa que, possivelmente, a maior
parte dos/as docentes da ACADEPOL não tenham tido a oportunidade formal de acesso
aos estudos de gênero. Assim, é compreensível que a abordagem de gênero ainda não
tome lugar na formação policial, uma vez que não se pode oferecer o que não se tem.
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Seria interessante que a ACADEPOL, além da formação policial, pensasse na
formação docente e promovesse oportunidades de reflexão e debate sobre gênero e
diversidade, transversalizando conteúdos, assim como proposto pelos eixos articuladores
da Matriz Curricular Nacional. A partir do estímulo institucional, provavelmente mais
adesões docentes seriam percebidas.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Abordar o período de formação policial civil na ACADEPOL/SC é falar de uma
tensão existente entre o tradicional e o contemporâneo. O atual contexto da sociedade
tem estimulado um ensino policial voltado à prevenção do crime, para a redução das
formas de violência social e para a construção de outro modo de policiar – com mais
participação e proximidade da sociedade. Assim, o ensino policial precisa se preocupar
com o respeito à cidadania, o que implica pensar sobre a diversidade de manifestações
individuais e coletivas que se apresentam, cotidianamente, na sociedade.
A análise dos planos de ensino da grade curricular da formação policial da
ACADEPOL permitiu confirmar uma expectativa inicial de que poucas disciplinas
ofertadas tratariam das questões de gênero e diversidade. De fato, apenas na disciplina
Ética e Cidadania foi possível se fazer essa constatação. É necessário, se considerar,
porém, que a não inclusão desses temas nos planos de ensino, não garante que eles não
sejam abordados nas aulas e que também é possível que outras disciplinas, cujos planos
não foram aqui analisados, tratem dessas temáticas.
A análise de dados que se restringiu à consulta aos planos pode ter limitado a
pesquisa. Talvez se uma entrevista semi-estrutura com os/as docentes que ministram
essas disciplinas tivesse sido aplicada, outros resultados poderiam ter sido obtidos. De
toda forma, as limitações não inviabilizaram o estudo, uma vez que os principais assuntos
abordados nas disciplinas devem ser registrados nos planos de ensino e supõe-se que o
que não está registrado, tem mais chance de não ser abordado.
A partir desse olhar mais interessado à Matriz Curricular Nacional pode-se
constatar que, de fato, há espaço na grade curricular da formação policial proposta pelo
documento nacional para a inserção das temáticas gênero e diversidade na formação de
todos os/as operadores/as da segurança pública do país; e, assim sendo, há também
espaço para a inclusão dessas temáticas na formação policial que se efetiva na
ACADEPOL, entretanto, o que pode não haver é docentes dispostos/as e/ou
preparados/as para abordarem esses assuntos de forma adequada.
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Talvez uma possibilidade de mudança desse cenário pudesse se dar a partir da
oferta de capacitações docentes visando a reflexão sobre as ementas aplicadas na
instituição. Promover comparação das ementas da ACADEPOL com as propostas pela
Matriz Curricular Nacional buscando encontrar semelhanças e diferenças e refletir,
coletivamente, sobre como aproximar mais esses documentos talvez fosse um caminho
inicial possível.
Por fim, é pertinente lembrar que parte da missão institucional da ACADEPOL
é buscar “excelência na prestação dos serviços educacionais, de maneira contínua,
formando policiais civis qualificados, capazes de construir uma sociedade mais
humanizada”. Nesse sentido, é impostergável a iniciativa de oportunizar qualificação
necessária e urgente aos seus docentes de modo que essa “excelência” na formação seja
contemplada com a inclusão regular das temáticas gênero e diversidade na formação
policial civil catarinense, levando em conta que são questões indispensáveis para a
construção de uma sociedade mais humanizada.
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Resumo: Este trabalho estudou a utilização do processo de têmpera química em porcelanatos fabricados
em Santa Catarina, visando o incremento de resistência mecânica à flexão. Para o estudo das variáveis do
processo foi elaborado um planejamento de experimentos, variando a temperatura (360; 420 e 480°C), o
tempo de tratamento químico (5, 15 e 25 min) e tipo de fornecedor (A, B e C), totalizando 18 experimentos,
sendo 9 para porcelanatos do tipo técnico e 9 para o tipo esmaltado. O sal utilizado para a troca catiônica foi
o nitrato de potássio com pureza de 99%. Para a análise dos resultados foram realizados ensaios de
resistência mecânica à flexão antes e após a têmpera química. Os resultados mostraram um incremento de
resistência mecânica em porcelanatos do tipo técnico onde as variáveis significativas foram a temperatura e
o tipo de fornecedor. O tempo de reação não influenciou significantemente a resistência mecânica.
Palavras-Chave: Têmpera Química, Porcelanato, Resistência Mecânica.

1 INTRODUÇÃO
O porcelanato é um revestimento cerâmico com baixa absorção de água,
resultado da sua baixíssima porosidade aberta e fechada. Este revestimento cerâmico
possui razoável resistência mecânica, apreciável resistência ao risco e ao ataque químico,
podendo ser ou não decorado superficialmente (BERTO, 2007). No mercado atual é
classificado como esmaltado ou técnico (natural ou polido), sendo que para o esmaltado
admite-se uma absorção de água até 0,5%. Porém, para o porcelanato técnico a
absorção de água deve ser inferior ou igual a 0,1% (ABNT, 1997).
O Brasil é uma grande potência mundial na área dos revestimentos cerâmicos,
sendo o segundo maior consumidor e também o segundo maior produtor desses
materiais. A cada dia a qualidade e a variedade desse material aumentam. A região de
Criciúma, em Santa Catarina, tem reconhecimento como pólo internacional e concentra as
maiores empresas brasileiras desse setor industrial (ANFACER, 2018).
Nas últimas décadas muitas pesquisas vêm sendo desenvolvidas no intuito de
melhorar o comportamento mecânico, térmico e químico de materiais cerâmicos,
resultando em diferentes metodologias possíveis para melhorar o desempenho desses
produtos. Pode-se alterar a formulação da massa cerâmica, alterando a composição
química, como é o caso da reformulação da massa cerâmica (suporte), e por outro lado,
existe a opção de alterar algumas variáveis do processo, como a pressão de
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compactação e a temperatura de sinterização. Atualmente, estas variáveis já foram bem
exploradas e, em muitos casos, já não é possível obter um aumento expressivo na
resistência mecânica alterando essas variáveis (CORREIA et al., 2006;

MARTÍN-

MÁRQUEZ et al., 2008; DAL BÓ et al., 2016).
A têmpera química, sendo uma das metodologias viáveis de incremento da
resistência mecânica nos materiais cerâmicos, consiste na substituição de íons presentes
no material por outro íon de maior raio atômico, fornecido por um sal fundido. A
substituição de elementos de menor tamanho por outros de maior tamanho provoca uma
tensão de compressão na superfície do material e, consequentemente, o incremento na
resistência mecânica à flexão na peça. No processo, o material cerâmico é imerso dentro
de um sal fundido a certa temperatura, durante determinado tempo para ocorrer a troca
catiônica, caracterizando um processo termicamente ativado de inter-difusão. Esta
tecnologia tem sido empregada com êxito para o aumento da resistência mecânica em
vidros silicatos (GY, 2008; KARLSSON et al., 2010; VARSHNEYA, 2010).
Recentemente, a têmpera química foi aplicada à materiais porcelânicos (DAL
BÓ et al., 2016), e ofereceu resultados com aproximadamente 74% de incremento na
resistência mecânica à flexão.
No entanto, este trabalho tem por objetivo estudar a influência de algumas
variáveis do processo de têmpera química aplicada a revestimentos cerâmicos do tipo
porcelanato esmaltado e técnico fabricados em Santa Catarina. A temperatura, a
composição química e o tempo de tratamento químico foram modificados segundo um
planejamento fatorial visando otimizar o processo e o incremento de resistência mecânica
à flexão de porcelanatos.
2 METODOLOGIA
Foram selecionados três fabricantes de porcelanatos de Santa Catarina (A, B e
C). Destes foram coletas amostras de porcelanatos do tipo esmaltado, com absorção de
água menor que 0,5% e amostras de porcelanatos do tipo técnico, com absorção de água
menor que 0,1% segundo a NBR ABNT 13.818/97 (ABNT, 1997).
Foi elaborado um planejamento fatorial 33-1 tendo como fatores principais a
temperatura, o tempo e a composição química dos porcelanatos, denotado aqui como
sendo o fornecedor, conforme mostra a Tabela 1.
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Tabela 1 – Planejamento Fatorial.

Níveis

Fatores

-1

0

+1

Temperatura (°C)

360

420

480

Tempo (min)

5

15

25

Fornecedor

A

B

C

Fonte: Elaboração dos autores, 2018.

Para a preparação das amostras as peças de porcelanato foram cortadas em
tamanhos

menores

de

20×70

mm,

representado

largura

e

o

comprimento,

respectivamente. A espessura do corpo de prova variou de acordo com a especificação
de cada fornecedor, sendo levada em conta nos cálculos da resistência mecânica à
flexão. Essas amostras foram limpas com água corrente e secas em estufa a 110ºC
durante 24 h.
Para o processo de têmpera química foi usado o Nitrato de Potássio (Química
Moderna, ≥99%). Este sal foi fundido dentro de um recipiente em um forno mufla (JUNG,
LF02312) nas temperaturas indicadas no planejamento fatorial. Após, as peças foram
submersas no banho de nitrato fundido e mantidas durante o tempo também indicado na
Tabela 1. Por fim, as peças foram retiradas do banho e submetidas a uma limpeza
superficial com água corrente e secas em 110ºC durante 24 h.
Para o ensaio de resistência mecânica à flexão foi utilizada uma máquina
universal de ensaios EMIC – Série 23, usando uma velocidade de ensaio de 1 mm/min.
Para cada ponto do planejamento fatorial foram ensaiadas 10 amostras, totalizando 180
amostras ensaiadas.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Porcelanato Esmaltado
A Figura 1 mostra a variação de resistência mecânica à flexão em relação ao tipo
de fornecedor, ou em outras palavras, da composição química do material cerâmico.
Notou-se que houve um leve incremento de resistência em apenas um fornecedor, sendo
que os demais apresentaram um decréscimo na resistência mecânica.
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Figura 1 – Variação da resistência mecânica com os respectivos fornecedores.
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Fonte: Elaboração dos autores, 2018.

A Figura 2 evidencia os resultados da variação da resistência mecânica à flexão
com relação ao tempo e o fornecedor. Os resultados mostraram influência da composição
química do porcelanato sobre a resistência mecânica à flexão, por outro lado notou-se
que não houve expressiva variação da resistência mecânica com a variável tempo de
tratamento químico.
Figura 2 – Gráfico da variação da resistência mecânica variando tempo e fornecedor.

C
B
A
Fonte: Elaboração dos autores, 2018.
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3.2 Porcelanato Técnico
A Figura 3 mostra, através da superfície de resposta, o resultado da variação
da resistência mecânica à flexão com a temperatura e a composição química dos
porcelanatos técnicos. Notou-se um incremento da resistência mecânica com o aumento
da temperatura para todos os fornecedores.
Figura 3 – Gráfico da variação da resistência mecânica variando temperatura e fornecedor.

C
B
A
Fonte: Elaboração dos autores, 2018.

A Figura 4 mostra, através do gráfico de Pareto, o resultado da influência das
variáveis no incremento de resistência mecânica à flexão. Percebeu-se que a temperatura
e o fornecedor influenciaram significantemente no resultado final. Por outro lado, o tempo
não influenciou a resistência mecânica do porcelanato técnico.
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Figura 4 – Gráfico de Pareto.

(2)Temperatura (ºC)(L)

7,035279

(1)Fornecedor(L)

-4,63202

Fornecedor(Q)

1,259443

(3)Tempo (min)(L)

1,237296

Temperatura (ºC)(Q)

-,638392

1Lby2L

-,354421

Tempo (min)(Q)

,2880266

1Lby2Q

-,238041

p=,05
Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

Fonte: Elaboração dos autores, 2018.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados mostraram que o nitrato de potássio promoveu uma troca
catiônica em porcelanatos fabricados em Santa Catarina, incrementando a resistência
mecânica à flexão dos porcelanatos técnicos. Os maiores incrementos obtidos foram de
~19 MPa usando o porcelanato “C” a 480ºC, representando 37% de incremento. O
processo de têmpera química em porcelanatos esmaltados não levou a um incremento de
resistência mecânica, fato talvez provocado pela influência da maior porosidade nesta
tipologia de revestimento cerâmico.
O planejamento de experimento mostrou que a temperatura e a composição
química dos porcelanatos foram os fatores que influenciaram a resistência mecânica à
flexão. Por outro lado, o tempo de tratamento químico não mostrou significância.
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Resumo: A proposta deste artigo é apresentar as atividades desenvolvidas no âmbito do projeto de
extensão ‘Plant for the Planet: academias para formação de embaixadores do clima nas escolas do
município e Araranguá/Santa Catarina’ no período entre junho de 2017 e julho de 2018. Iniciado na
Alemanha em 2007 a metodologia do Plant for the Planet (PftP) começou a ser adotada com crianças e
jovens na região de Araranguá, sul de Santa Catarina em 2017 pela equipe de alunos e professores do
curso de Engenharia de Energia da Universidade Federal de Santa Catarina com apoio de um coordenador
de programa do PftP da Alemanha em parceria com organizações públicas e privadas locais. Até o presente
momento, 04 academias ou oficinas do PftP já foram realizadas com escolas e grupo de escoteiros do
município de Araranguá. Cerca de 150 novos embaixadores da justiça climática foram formados pelo PftP e
160 árvores foram plantadas.
Palavras-Chave: Educação, Plant for the Planet, Proteção Climática, Global, Local

1 INTRODUÇÃO
A principal proposta do curso de Engenharia de Energia da Universidade
Federal de Santa Catarina é formar estudantes capazes de criarem soluções para
desafios relacionados à produção, armazenamento, distribuição e uso racional de energia
bem como de evitar ou minimizar os impactos associados a esses processos. Além disso,
o curso almeja formar futuros profissionais com um raciocínio crítico e comprometidos
com o processo de construção da sociedade.
A exploração, geração e transmissão de energia elétrica bem como a mobilidade
de pessoas e cargas com base no modal rodoviário contribuem para a maior parte das
emissões de carbono. Projetos socioambientais podem colaborar para 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 Plant for the
Planet: academias para formação de embaixadores do clima nas escolas do município e
Araranguá/Santa Catarina.

ISSN: 2526-4044 p. 244 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

A Plant for the Planet (PftP) é uma organização não governamental e foi criado por
uma estudante alemão, Felix Finkbeiner, em 2007, quando ele tinha nove anos de idade.
Atualmente as ações da organização ocorrem em 66 países. No Brasil o PftP iniciou suas
atividades como associação em 2011. A iniciativa visa promover o protagonismo de
crianças e jovens na proteção climática por meio de ações de plantio.
2 METODOLOGIA
Uma academia da PftP é uma oficina de um dia na qual crianças e jovens,
embaixadores da justiça climática, capacitam e motivam outras crianças a entrarem em
ação e a salvarem o seu futuro. A oficina se divide em quatro etapas principais: 1)
apresentação sobre a questão climática e a solução por meio da captura de CO2 pelas
árvores; 2) Jogo do Mundo para tratar do tema das injustiças das mudanças climáticas; 3)
Treinamento retórico para que os participantes prendam como realizar apresentações em
público e o plantio de mudas de árvores em área pré-definida; 4) Orientação na
formulação de uma agenda de plantio para a escola e ou bairro e apresentação final
realizada pelas crianças e jovens.
No final da oficina os participantes recebem um certificado e são nomeados como
Embaixadores da Justiça Climática e passam a integrar a rede nacional e internacional da
Plant for the Planet e a serem convidadas para participar de eventos e a facilitar
Academias dentro do conceito de educação entre pares. As etapas são apresentadas na
figura 1.
Figura 01 – Etapas de uma academia: 1. Apresentação inicial e Jogo do mundo, 2. Treinamento retórico e Plantio,
3. Desenvolvimento de projetos em grupos, 4. Apresentação final e Certificação

Fonte: autores
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Para a realização das oficinas do PftP na região de Araranguá, a equipe do projeto
busca parceiros para disseminar a metodologia. Sua principal estratégia ocorre por meio
de parcerias com escolas locais e agentes não governamentais e governamentais que
apoiam na obtenção do local da oficina, das mudas de árvores e com o transporte. Desta
forma, é criada uma rede de pessoas interessadas em apoiar as crianças, proteger
recursos naturais e diminuir as emissões. Além disso, o PftP-Araranguá busca
patrocinadores para cobrir seus custos que incluem, por exemplo, alimentação das
crianças no dia da oficina.
3 RESULTADOS
3.1 Oficinas realizadas
No ano de 2017 foram realizadas academias com duas escolas públicas do
município, Escola estadual Maria Garcia Pessi e Escola municipal de Ensino Básico
CAIC, ambas, escolas públicas localizadas próximas às unidades da UFSC em
Araranguá. Com o apoio dos professores e voluntários, 94 crianças foram formadas nas
duas academias. No total, 80 árvores foram plantadas nos pátios das escolas e na
unidade Mato Alto da UFSC Araranguá. Neste mesmo ano, também aconteceu uma
academia com o grupo de escoteiros Ariringuá que reuniu 29 crianças e adolescentes.
Com o grupo foram plantadas 56 arvores na beira do rio Araranguá complementando a
mata ciliar do local.
Em maio de 2018 uma academia ainda maior foi realizada, abrangendo no total
seis escolas do município de Araranguá, sendo quatro escolas municipais, uma estadual e
uma privada. No período entre 08:00 e 15:30 cinquenta crianças de cinco escolas
(Colégio Murialdo, EBM João Matias, EBM Nova Divineia, EBM Otávio Manoel Anastácio,
EBM Er Almerindo Manoel da Luz e Escola Estadual Castro Alves) participaram da
academia do PftP. Durante a academia houve o plantio de mudas de árvores de oito
espécies nativas no pátio da escola Murialdo. Cabe salientar que, por motivo de chuva, o
plantio de mais mudas em uma via pública teve que ser cancelado neste dia. A Figura 02
apresenta imagens das quatro academias.
O evento foi realizado em parceria com Cinesolar, cinema itinerante, que conta com
dois carros equipados com placas solares que possibilitam, através de um sistema
conversor de energia solar para elétrica, a exibição de filmes e apresentações artísticas.
No interior dos veículos há cadeiras para o público, sistema de som, projeção e telão. No
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dia da referida Academia, a equipe do Cinesolar produziu um minidocumentário sobre a
oficina, conforme apresentado na Figura 03.
Figura 02 – Academias em Araranguá: 1. Escola municipal de ensino básica CAIC, 2. Escola estadual Maria
Garcia Pessi, 3. Grupo de Escoteiros Ariringuá, 4. Colégio particular Murialdo

Fonte: Autores, 2018

Figura 03 – 1. Equipe do Cine Solar e do PftP, 2. Mini Documentação

Fonte: Autores, 2018

3.2 Encontro Nacional do PftP
Em julho de 2018 dois embaixadores da justiça climática formados em Araranguá e
dois coordenadores do projeto foram convidados para participarem da formação nacional
do PftP em Mariana, Minas Gerais. No encontro realizado na sede da Fundação Renova
juntamente com embaixadores de Mariana, MG e Sorocaba, SP discutiu-se sobre a
adaptação da metodologia do PftP para a realidade brasileira e sobre a linguagem mais
adequada para trabalhar com crianças e jovens durante as oficinas. Após dois dias de
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discussão e treinamento retórico, a metodologia foi ajustada. Os participantes do encontro
também visitaram a área do Rio Doce impactada pelo rompimento da barragem de
Fundão em 2016 e os projetos socioambientais que têm sido realizadas para recuperação
da região. O grupo esteve reunido por quatro dias em Mariana. A figura 04 apresenta
imagens do encontro. No final da formação os embaixadores organizaram um projeto para
suas regiões. O grupo de Araranguá organizou uma competição de plantio - Copas do
Mundo - que será realizada em setembro de 2018.
Figura 04 – Formação PftP em Mariana, MG

Fonte: Autores, 2018

3.3 Divulgação na mídia
As ações do projeto têm sido amplamente divulgadas na região e também pelo
PftP na Alemanha. Além dos meios já comumente utilizados como o facebook e a página
da universidade, também houve divulgação na rádio Araranguá, televisão na ARTV nos
jornais locais e webpage do PftP, conforme apresentado na Figura 05.

ISSN: 2526-4044 p. 248 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul
Figura 05 – Divulgação na mídia local e na Alemanha: 1. ARTV, 2. Jornal regional W3, 3. Rádio Araranguá, 4. Webpage
PftP Alemanha

Fonte: Autores, 2018

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados do projeto têm sido bastante positivos. Em um ano 150
Embaixadores de Justiça Climática foram formados, 148 árvores foram plantadas, 08
escolas da região e o grupo de escoteiros foram atendidos pelo projeto.
Nas

primeiras

academias

os

coordenadores

e

estudantes

realizaram

apresentações e foram os facilitadores das atividades. A abertura da última academia em
maio de 2018 foi realizada por embaixadores formados em 2017. Estes já tiveram um
papel de liderança na condução da oficina. A questão do protagonismo é fundamental
para que futuros líderes possam ser formados, porque eles poderão mobilizar novas
ações.
A participação de dois embaixadores de Araranguá no encontro nacional do
PftP em Mariana fez com que as crianças e jovens tivessem uma melhor compreensão
sobre a importância das ações locais dentro de um movimento que é global. Uma dos
resultados da adaptação da metodologia e linguagem relaciona-se ao jogo do mundo, que
é utilizado durante as oficinas. A ideia é que uma parte do jogo seja realizado
considerando as questões climáticas dentro do estado brasileiro em que está sendo
aplicado.
A divulgação na mídia está relacionada ao trabalho e as parcerias que estão
sendo feitas na região. A comunicação do projeto é bastante importante, porque divulgá-lo
irá fortalecer e atrair parcerias. Cabe aqui ressaltar que os adultos (professores, pais,
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empresários, representantes do município) tem um papel fundamental para que as ações
das crianças se realizem.
Com a realização de futuras oficinas PftP espera-se novas repercussões do
projeto. Com estas interações seguramente aumentará a proximidade entre a
universidade e a sociedade. Por meio do compartilhamento dos conhecimentos e do
contato com as crianças, estas poderão compreender sua corresponsabilidade e seus
direitos relacionados à proteção ambiental e climática. Paralelamente, o projeto fará com
que futuros Engenheiros de Energia se engajem em ações socioambientais que
colaboram para a compensação das emissões resultantes do setor energético e de
transporte que colaboram para a concentração de carbono na atmosfera, considerada
uma das principais causas das mudanças climáticas.
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Resumo: O desenvolvimento econômico sustentável exige que novas alternativas de geração de energia
elétrica sejam desenvolvidas. Portanto, neste artigo será apresentada uma alternativa de um sistema
fotovoltaico de geração distribuída com bateria integrada ao inversor e a opção de tarifa branca. O objetivo
principal é o estudo desse sistema a partir de simulações com o software System Advisor Model (SAM).
Para tanto, há uma descrição da geração distribuída, o perfil de carga residencial utilizado, a tarifa branca e
análise do sistema fotovoltaico de geração distribuída com armazenamento. A tarifa branca consiste em
determinar valores tarifários diferentes para os horários de ponta, intermediário e fora de ponta, sendo o
último com um valor abaixo da tarifa convencional, e os horários de ponta e intermediários com valores
acima da tarifa convencional. Nas simulações, foi utilizado um banco de baterias de 4 kWh para armazenar
a energia das 08:00 as 12:00 horas, e nos horários de ponta e intermediário seja descarregada a energia na
unidade consumidora. Isto posto, esse estudo pode ser eficiente para os consumidores que desejam ser
geradores de sua própria energia e diminuir o valor gasto com o consumo de energia.
Palavras-Chave: Geração distribuída, bateria integrada ao inversor, tarifa branca.

1 INTRODUÇÃO
Existem pesquisas que indicam significativamente o elevado crescimento do
consumo de energia elétrica mundial nas próximas décadas. A necessidade de um
desenvolvimento sustentável e econômico propõe e desafia o setor energético a buscar
novas tecnologias, com a finalidade de gerar energias limpas e eficientes.
O sol é a fonte de energia com maior capacidade para atender a demanda de
energia elétrica no planeta Terra. A partir dele, a energia solar fotovoltaica pode ser
utilizada. Contudo, no período noturno não há a geração de energia.
Neste trabalho será descrito um sistema fotovoltaico com armazenamento em
bateria integrada ao inversor no âmbito da tarifa branca. O objetivo do presente artigo é
analisar brevemente este sistema fotovoltaico para uma demanda residencial, realizando
simulações em software. Para tanto, verificar se a bateria escolhida supre a demanda de
carga no horário de ponta e intermediário da modalidade tarifa branca.
2 GERAÇÃO DISTRIBUÍDA
A geração distribuída se destaca principalmente pela instalação da central
geradora próxima a carga de consumo, ou seja, próxima ao consumidor, conectada na
rede de distribuição. (MIRANDA, 2013, p. 309).
Há duas categorias de operação referentes à geração distribuída, que são
denominadas de grid tie e off-grid, o primeiro é a geração que atende à carga em paralelo
com o sistema elétrico, e o segundo é um sistema isolado da rede elétrica. (NARUTO,
2017, p. 97).
Dessa forma, a geração distribuída apresenta a minimização de perdas durante
o transporte, economia nos investimentos em linhas de transmissão e distribuição, uma
vez que evita a necessidade de extensas linhas de transmissão. (MIRANDA, 2013, p.
309). Atualmente, os sistemas fotovoltaicos são a principal fonte de energia para a
mesma. (NARUTO, 2017, p. 97). Estes sistemas apresentam o benefício de não haver a
necessidade de novas terras, o que resulta em menor impacto ambiental, isto porque à
produção de energia é constantemente inserida a estrutura de edificações. (MIRANDA,
2013, p. 309).
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3 TARIFA
A BRANCA
A
A tarifa branca
b
é um
ma opção ao consum
midor que sinaliza
s
a vvariação do
d valor de
e
energia conforme o dia e horrário do co
onsumo. Ela
E é indica
ada para i nstalações
s de baixa
a
tensão de
e 127, 220,, 380 ou 44
40 volts, d enominada
as de grup
po B. Entreetanto, exc
ceto para o
subgrupo B4 e para
a as subcla
asses baixxa renda do
d subgrup
po B1. (LIM
MBERGER
R, 2014, p..
162).
Nos dias úteis a tarrifa branca
a apresenta uma tarifa para o cconsumo de
d energia
a
(R$/MWh) que varia
a em três horários: p
ponta, intermediário e fora de ponta. Nos
s finais de
e
semana e feriados nacionais,
n
o valor é ssempre forra de ponta
a. Verifica--se na figura 01, que
e
o valor fo
ora de ponta tem cus
sto inferiorr ao valor da tarifa do
d convenccional. Des
sse modo,,
quando o consumid
dor tem gra
ande parte
e de seu consumo
c
concentrad
c
do nos perríodos fora
a
de ponta será uma vantagem por reduzzir o valor a ser pago
o na contaa de energia elétrica..
o de ponta e intermed
diário a tarrifa é mais cara. (ANE
EEL, 2017).
Contudo, no horário
Figura 01: Comparativo entre a tarifa branca e a co
onvencional.

Fon te: ANEEL (20
017).

É determ
minado pe
ela Agênccia Nacion
nal de En
nergia Eléétrica (ANEEL) nass
p
de cada d
distribuidorra os horárrios de po nta, fora de
d ponta e
revisões ttarifárias periódicas
intermediá
ário. (ANE
EEL, 2015)). A tabela
a 01 apres
senta os ho
orários e aas classific
cações da
a
Celesc Distribuição,, que é um
ma das maio
ores distrib
buidoras de energia ddo Brasil.
T
Tabela
01: Horrários interme
ediários e pontta para a Cele
esc Distribuiçãão.

Interm
mediário 1
P
Ponta
Interm
mediário 2

Celes
sc Distribuição
Horário
H
(h oras)
Ho
orário de vverão (horras)
17:30-18
8:29
18:300-19:29
18:30-21 :29
19:300-22:29
21:30-22
2:29
22:300-23:29
Fon te: ANEEL (20
015).

4 MATER
RIAIS E MÉ
ÉTODOS
A seguir será rela
atada uma
a abordage
em teórica
a básica e os procedimentoss
utilizados no presen
nte artigo.
4.1 Curva
a de Carga
a Residencial
De acord
do com Anuário Esta
atístico de Energia Ellétrica de 22017 produzido pela
a
Empresa de Pesqu
uisa de Energia – EP
PE, o seto
or residenc
cial comprreende em
m cerca de
e
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28,8% do
o consumo
o de energ
gia elétrica
a no Bras
sil. A tabela 02, mosstra o con
nsumo porr
classe. (A
ANUÁRIO ESTATÍST
E
TICO DE E
ENERGIA ELÉTRICA
E
A, 2017).
Tabela 02: C
Consumo por classe
c
(GWh)..

Fonte: ANUÁ
ÁRIO ESTATÍS
STICO DE EN
NERGIA ELÉT
TRICA (2017)..

A figura 02
0 mostra uma curvva de carga
a de um dia útil de uuma residê
ência, que
e
consome cerca de 330 kWh por mês, vverifica-se que há um
m consum
mo aproxim
madamente
e
constante
e, porém, logo com
m maior a scendência as 17:0
00 horas. A curva de carga
a
residencia
al da figura
a 02 apres
senta um p
pico de demanda em
m torno dass 21 horas
s. Entre ass
18:00 e 2
21:00 hora
as, o cons
sumo é ma
ais elevado, normalmente cauusado pelo
o chuveiro
o
elétrico e o uso de eletrodomé
e
ésticos. (M
MARQUES, 2014, p. 121).
1
Fiigura 02: Curv
va de carga de
e um consumidor residencia
al de um dia úútil.

Fonte : MARQUES (2014).
(

A figura 03 aprese
enta o fun cionamentto da gesttão ativa dda demanda de um
m
otovoltaico
o com arma
azenamen to de enerrgia, sendo
o P a curvaa de carga
a original e
sistema fo
FV a curvva de geraçção fotovolltaica. (NE
ETO, 2016, p. 109).
Figura
a 03: Redução
o da demanda
a do horário de
e ponta com a geração exceedente.

Fon
nte: NETO (20
016).

Para tal, as simulaç
ções foram
m realizada
as com currvas típicass de um diia útil para
a
sistemas ffotovoltaiccos conecta
ados à red
de.
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4.2 Softw
ware Syste
em Adviso
or Model S
SAM
De acord
do com a NREL, o System
m Advisor Model (S
SAM) é um
m modelo
o
financeiro
o e de dese
empenho projetado
p
p
para facilita
ar a tomad
da de decissões para indivíduoss
envolvidos no setor de energia
a renováve
el. (NREL, 2010).
Para a re
ealização das
d simulaçções, a cid
dade de Florianópoliss – SC foi escolhida..
O módulo
o fotovoltaiico utilizad
do para ass simulações foi o módulo
m
da ffabricante Canadian
n
Solar e m
modelo CS
S6P-210PE
E, com má
áxima potê
ência de entrada
e
21 0,25 WP. Já para o
inversor, ffoi selecion
nado o da fabricante
e MagneTe
ek, S.p.A. e modelo P
PVI-3600-U
US (240V))
240V [CE
EC 2005] de máxima potência d
de entrada
a de 3800,7
75 Wdc e máxima po
otência de
e
saída 360
00 Wac. O tipo de banco de b
baterias é o Lithium Ion: Nicke l Mangane
ese Cobaltt
Oxide (NM
MC) e foi dimensiona
d
ado com ca
apacidade de 4 kWh.
Para o despacho
d
de
d armaze
enamento a bateria foi configuurada para
a carregarr
apenas attravés da energia
e
gerada pelo sistema fo
otovoltaico e descarreegar nos horários
h
de
e
ponta, con
nforme a fiigura 04.
Figura 04: Dados
D
de entra
ada pra despa
acho de energ
gia de bateria.

Fontte: AUTOR (2018).

5 RESULTADOS E DISCUSS
SÃO
do o softwa
are SAM, foi utilizadda a curva
a de carga
a
Para as simulações utilizand
ilustrada n
na figura 05.
0
Fiigura 05: Rep
presentação da
a curva de carrga residencia
al em um dia úútil.

Fontte: AUTOR (2018).
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A tabela 03 apresen
nta dados mensais dos
d seguintes parâmeetros:






EB
BFV: Energ
gia para ba
ateria a parrtir do siste
ema fotovo
oltaico;
ER
RFV: Energ
gia para red
de a partir do sistema fotovolta
aico;
EC
CFV: Energ
gia para a carga
c
a pa
artir do sistema fotovo
oltaico;
EC
CB: Energia
a para a ca
arga a parttir da baterria.
EC
CR: Energia
a para a ca
arga a parttir da rede.
Tabe
ela 03: A tabela abaixo mosstra os dados mensais do siistema fotovolltaico.

M
Mês
E
EBFV
(kWh
h) ERFV ((kWh) EC
CFV (kWh) ECB (kW
Wh) ECR(k
kWh)
104,78
149 ,09
141,49
95,44
138,16
J
Jan
96,43
126 ,57
118,23
86,55
126,54
F
Fev
106,32
175 ,27
117,04
95,49
121,68
M
Mar
94,35
120 ,77
121,52
84,42
163,42
A
Abr
96,61
65,4
45
152,61
86,29
240,49
Mai
65,64
9,7
76
201,02
57,79
433,88
J
Jun
48,66
4,4
45
210,53
42,60
589,10
Jul
65,61
27,8
83
230,64
57,68
484,31
A
Aug
70,58
46,4
47
194,89
62,42
364,43
Set
86,98
85,0
02
186,12
77,64
236,11
O
Out
95,87
151 ,45
119,30
85,99
119,53
N
Nov
96,31
141 ,51
140,24
86,45
149,84
D
Dez
1028,14
1103
3,64
1933,65
1
918,788
3167
7,48
Tota
al Anual
Fontte: AUTOR (2018).

A figura 06 mostrra o comp
portamento
o do siste
ema fotovvoltaico co
om bateria
a
integrada ao inverssor, destac
cando o arrmazenam
mento no in
nício do d ia e o des
spacho no
o
noturno da
a energia armazena
ada. Obse
erva-se qu
ue nos hoorários que não há
á
período n
radiação ssolar ocorre o consu
umo de en
nergia da rede,
r
e qua
ando há u ma maior incidência
a
solar suce
ede energia injetada na rede. P
Portanto, há
h produçã
ão de energgia solar fo
otovoltaica
a
das 06:00
0 as 18:00 horas, e supre a dem
manda da carga das 08:00 as 116:00 hora
as.
Figura 06: Curv
va de carga co
om geração fo
otovoltaica e bateria de 4 kW
Wh.

Fontte: AUTOR (2018).
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Os resultados da simulação com banco de bateria de 4 kWh, representado pela
figura 06, ilustra o potencial desta configuração de sistema. Em vista disso, nos horários
de ponta e intermediário, que indica os maiores valores tarifários da tarifa branca, é
consumida energia que estava armazenada na bateria na unidade consumidora. Então,
podendo não haver consumo da energia da rede ou apenas uma pequena parcela no
horário referido.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo consiste em um estudo sobre a tarifa branca como opção
tarifaria para uma residência, com um sistema fotovoltaico e bateria integrada ao inversor.
Portanto, nos pontos de picos a bateria seria descarregada, para reduzir o consumo de
energia da rede de distribuição. Nos momentos de maior incidência solar, a bateria é
carregada utilizando apenas a energia solar fotovoltaica.
A tarifa branca pode se tornar uma opção para o sistema proposto, como tem
um custo menor em horários fora de ponta, ela se torna atraente. Consequentemente, a
energia do consumidor residencial é gerada pelo sistema fotovoltaico, em grande parte do
dia ensolarado, fazendo com que não haja consumo da energia fornecida pela rede.
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Resumo: Tradicionalmente, no dimensionamento do conjunto gerador fotovoltaico-inversor, os projetistas
de sistemas fotovoltaicos optam por uma potência maior de gerador fotovoltaico em comparação à potência
do inversor, ou seja, fator de dimensionamento de inversor inferior a unidade. Isso se deve ao fato de
levarem em consideração algumas premissas praticadas mundialmente: condições padrão de teste que
raramente são verificadas em operação, baixas eficiências de conversão c.c./c.a. em potências relativas
inferiores à 50 % e a relação entre custo e potência do inversor. Este trabalho analisa as condições de
sobreirradiância e apresenta as vantagens do sobredimensionamento do inversor. Para a análise são
utilizados dados de medições de irradiância. A caracterização do perfil de irradiância evidencia que valores
maiores que 1000 W/m² são verificados com frequência anual de 8,8 %, considerando o período de
operação do sistema fotovoltaico. Em sistemas fotovoltaicos com inversor subdimensionado, este cenário
pode implicar em sobrecarga e redução da vida útil do inversor devido à operação mais frequente nos
limites críticos do equipamento.
Palavras-Chave: Sistemas fotovoltaicos, inversores, fator de dimensionamento, sobreirradiância.

1 INTRODUÇÃO

A utilização de sistemas fotovoltaicos para geração de energia elétrica vem
crescendo

rapidamente,

influenciada

pela

redução

de

preços

dos

diferentes

componentes, maturidade e confiabilidade tecnológica e por um processo de
regulamentação, certificação e incentivos governamentais. Esta condição permite uma
inserção sólida e gradual da energia solar fotovoltaica na matriz elétrica brasileira
contribuindo para a diversificação da mesma, uma vez que esta é fortemente dependente
da geração de energia hídrica (SCARABELOT; RAMPINELLLI; RAMBO, 2018). A
inserção de energias renováveis permite a descarbonização da matriz elétrica e contribui
para o desenvolvimento econômico sustentável.
A otimização do sistema fotovoltaico é fundamental para garantir o máximo
desempenho energético, segurança de operação e viabilidade econômica (FARANDA et
al., 2015). De acordo com MANGANIELLO; BALATO; VITELLI (2015), aproximadamente
43 % das falhas dos sistemas fotovoltaicos são ocasionadas pelos inversores c.c./c.a.. Os
projetistas devem procurar o perfeito casamento das características entre os
componentes de um sistema fotovoltaico, constituído basicamente de módulos
fotovoltaicos, inversores e outros componentes periféricos. O inversor é responsável pela
conversão da energia elétrica gerada pelos módulos fotovoltaicos em corrente contínua
para energia elétrica em corrente alternada com características e qualidade para injeção
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na rede ou consumo das cargas da unidade consumidora (SCARABELOT; RAMBO;
RAMPINELLI, 2018).
Este trabalho apresenta uma análise temporal da distribuição de irradiância
solar, evidenciando os efeitos de sobreirradiância e as suas implicações no desempenho
de sistemas fotovoltaicos em distintos fatores de dimensionamento.

2 FATOR DE DIMENSIONAMENTO
Na literatura existem vários métodos para determinar a proporção entre a
potência do gerador fotovoltaico e a potência do inversor, com diferentes nomenclaturas,
mas sempre baseados em: razão entre potência nominal no inversor e gerador
fotovoltaico em STC (standard test conditions), ou razão entre potência nominal do
gerador fotovoltaico em STC e potência nominal do inversor (HUSSIN et al., 2017).
Neste trabalho adota-se o conceito de fator de dimensionamento de inversor
(sizing factor of the inverter – SFI), para determinar a relação entre as potências do
inversor e do gerador fotovoltaico em STC, Eq. (1) (RAMPINELLI; KRENZINGER; PRIEB,
2007).
𝑆𝐹𝐼 =

𝑃𝐼𝑁𝑉
𝑃𝑃𝑉

(1)

Onde PINV é a potência nominal do inversor e PPV é a potência do gerador em
STC. Esta relação depende de vários fatores como tecnologia do gerador, local de
instalação, orientação, inclinação, aspectos climáticos, desempenho do inversor e razão
de custo por kW do inversor (FARANDA et al., 2015; RODRIGO; VELAZQUEZ;
FERNANDEZ, 2016). Muitos autores propõem duas maneiras de dimensionar o inversor
em relação ao gerador fotovoltaico. A primeira é dimensionar o inversor para a potência
nominal do gerador e a segunda é reduzir a potência do inversor para aproximadamente
70 % da potência do gerador (BURGER; RUTHER, 2006; CHEN et al., 2013).
Tradicionalmente, no dimensionamento do sistema fotovoltaicos, os projetistas
optam por uma potência maior do gerador fotovoltaico em comparação à potência do
inversor, ou seja, fator de dimensionamento de inversor inferior a unidade (BURGER;
RUTHER, 2006; RODRIGO; VELAZQUEZ; FERNANDEZ, 2016). Esta prática é baseada
em algumas premissas, sendo que uma delas, pressupõe que as condições padrão de
teste raramente são verificadas. A potência nominal do gerador é determinada em
condição padrão com irradiância de 1000 W/m², temperatura de célula de 25 ºC e
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espectro solar AM 1,5. A premissa considera que em um sistema fotovoltaico em
operação, as condições de teste raramente são verificadas e, portanto, a potência
nominal do gerador fotovoltaico raramente é atingida (BURGER; RUTHER, 2006;
FARANDA et al., 2015).
Em realidade, é fato que em uma condição de irradiância de 1000 W/m², a
temperatura de operação do módulo será significativamente superior a temperatura de
25 ºC. A temperatura nominal de operação é da ordem de 45-50 ºC para os módulos
fotovoltaicos comerciais. Atualmente os coeficientes de variação da potência do
módulo/gerador fotovoltaico com relação a temperatura são da ordem de 0,30,4 %PMAX/ºC para módulos fotovoltaicos de silício cristalino. A partir dessas
características, sistemas fotovoltaicos, principalmente operando em regiões de clima frio e
níveis de irradiação elevados, apresentam perdas consideráveis de energia nos casos de
subdimensionamento dos inversores (BURGER; RUTHER, 2006; LUOMA; KLEISSL;
MURRAY, 2012).
3 MATERIAIS E MÉTODOS
O presente trabalho sugere a otimização do desempenho do sistema
fotovoltaico de geração distribuída a partir do subdimensionamento da potência do
gerador fotovoltaico em relação à potência nominal do inversor, ou seja, propõem-se que
o fator de dimensionamento de inversor seja superior a unidade (sobredimensionamento
do

inversor).

Neste

trabalho

são

apresentadas as implicações do

efeito

de

sobreirradiância no desempenho de sistemas fotovoltaicos em distintos fatores de
dimensionamento.
O perfil de dimensionamento dos sistemas fotovoltaicos de geração distribuída
em operação, foi obtido a partir de uma pesquisa amostral com projetistas atuantes do
setor, abrangendo todos os estados brasileiros com sistemas fotovoltaicos instalados.
Para caracterização do perfil temporal de irradiância foram utilizados dados medidos, a
partir de uma estação meteorológica automática composta por um piranômetro no plano
horizontal e uma célula de referência com aproximadamente 25 ° de ângulo de inclinação,
entre outros medidores. O período de integralização foi de 1 ano.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 01 apresenta o perfil de dimensionamento de sistemas fotovoltaicos
de geração distribuída. O perfil foi determinado a partir de uma amostra representativa da
população que foi obtida a partir de uma pesquisa de mercado. Os projetistas forneceram
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informações sobre a potência do gerador (kWp) e a potência dos inversores (kW)
utilizados nos sistemas fotovoltaicos de geração distribuída. A partir da análise amostral
foi possível caracterizar o perfil dos sistemas fotovoltaicos de geração distribuída em
operação no Brasil no final de 2017.

Sobre
21%
Sub
70%
Nominal
[PORCENT
AGEM]

Figura 01 – Perfil dos
fotovoltaico instalados no
Sub

Sobre

sistemas
Brasil.

Nominal

Verifica-se, a partir da amostra, que 70 % dos sistemas instalados e em
operação apresentam

inversores

subdimensionados em

relação

aos geradores

fotovoltaicos, 21 % utilizam inversores sobredimensionados e apenas 9 % possuem
potências de gerador e inversor próximas ou coincidentes. A Tabela 01 apresenta os
dados estatísticos da amostra para determinação dos erros padrões e considerando
diferentes níveis de confiança.
Tabela 01 – Validação da amostra a partir de dados e ponderações estatísticas.

SFI

Nível de confiança

Proporção

95 %
Sobre

Nom

Sub

90 %

Erro padrão
± 5,19 %

21%

± 4,35%

80 %

± 3,39%

95 %

± 3,67%

90 %

9%

± 3,07%

80 %

± 2,39%

95 %

± 5,84%

90 %
80 %

69%

± 4,90%
± 3,81%

A Figura 02 apresenta dados medidos e o histograma de frequência de
irrandiância. Os dados são provenientes de uma estação meteorológica composta por um
piranômetro no plano horizontal e uma célula de referência com aproximadamente 25 ° de
ângulo de inclinação, entre outros equipamentos. No histograma os dados de irrandiância
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inferiores a 100 W/m² foram desconsiderados da amostra. Seleciona-se apenas a faixa de
irradiância (>100 W/m²) em que o sistema fotovoltaico está em operação.
A radiação solar incidente na superfície terrestre é constituída por uma
componente direta e pela radiação que sofre espalhamento denominada componente
difusa (KALOGIROU, 2013). O piranômetro por estar no plano horizontal, mede essas
duas componentes, apresentando maiores frequências para as menores irradiâncias.
A célula de referência por estar no plano inclinado, além dessas duas
componentes ainda mede uma terceira componente que é a radiação refletida pelo
ambiente entorno, chamada de albedo (KALOGIROU, 2013). Em uma condição otimizada
ao longo do ano apresenta maiores frequências nas maiores irradiâncias, sendo esta a
condição de operação dos sistemas fotovoltaicos, acarretando em 8,83 % de sua
operação ao longo do ano sob condições de irradiância maior que 1000 W/m².
Figura 02 – Histograma anual de irradiância medida (piranômetro e célula de referência).
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A Figura 03 apresenta a distribuição empírica da irradiância solar medida. A
célula de referência apresentou maiores variações nas medidas entre maio e outubro,
bem como maiores amplitudes, com valores até 1566 W/m². Em condições
meteorológicas de campo, podem ocorrer irradiâncias acima de 1000 W/m², mesmo
utilizando amostras com intervalo de tempo maiores que 10 min (RODRIGO;
VELAZQUEZ; FERNANDEZ, 2016), estudos mostram que os inversores sofrem cortes de
potência até mesmo com dados horários (HUSSIN et al., 2017). Com o aumento da
aquisição de dados de irradiação solar no tempo é possível verificar maiores perdas pelo
subdimensionamento dos inversores, uma vez que, por hora, são desconsiderados
importantes picos de irradiação (BURGER; RUTHER, 2006).
Devido à efeitos transientes de interação da radiação solar na camada limite
atmosférica podem ser verificados valores de irradiância superiores à 1400 W/m²
(TZOUMANIKAS et al., 2016). Estas condições especiais podem resultar em valores de
potência do módulo/gerador fotovoltaico superiores à potência nominal. Considerando um
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sistema fotovoltaico de GD com fator de dimensionamento de inversor inferior a unidade,
esta condição pode influenciar negativamente no desempenho do inversor.
Figura 03 – Perfil de irradiância medida, a partir de um piranômetro e de uma célula de referência.
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Considerando a ocorrência de picos de irradiância acima das condições
nominais, o corte de potência pode ocasionar o superaquecimento dos componentes do
inversor, operando em carga máxima com maior frequência. Nestas condições o inversor
utiliza os recursos de redução de temperatura, ocasionando perdas de energia (BURGER;
RUTHER, 2006), inclusive resultado em danos irreparáveis ao equipamento (HUSSIN et
al., 2017; LUOMA; KLEISSL; MURRAY, 2012).
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma pesquisa realizada com projetistas do Brasil, mostrou que 70 % dos
sistemas fotovoltaicos instalados estão com os inversores subdimensionados, ou seja, a
potência do gerador fotovoltaico é superior a potência do inversor. O trabalho apresentou
a proposta de dimensionamento de sistemas fotovoltaicos de geração distribuída a partir
do sobredimensionamento do inversor, evidenciando as vantagens desta prática,
principalmente considerando a ocorrência de efeitos de sobreirradiância e suas
implicações.
O resultado de medições e a consequente caracterização do perfil de
irradiância em uma condição otimizada, indicam uma frequência anual de 8,83 % com
níveis de irrandiância maiores que 1000 W/m² considerando a operação do sistema
fotovoltaico de geração distribuída. Esta condição em sistemas fotovoltaicos com inversor
subdimensionado podem resultar em sobrecarga e redução da vida útil do equipamento
em função da maior frequência de operação em níveis críticos de temperatura.
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Resumo: A geração distribuída está regulamentada no Brasil desde 2012, tornando possível gerar e
consumir energia elétrica localmente, a partir de fontes renováveis de energia. A análise de indicadores de
desempenho de sistemas fotovoltaicos promove a tecnologia, além de auxiliar a operação e o
monitoramento destes. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo analisar o desempenho de dois
sistemas fotovoltaicos instalados em unidades prossumidoras no extremo sul catarinense. A partir do
monitoramento foram extraídos dados de potência, os quais foram analisados por meio de índices de
desempenho, possibilitando a comparação dos sistemas. O período analisado foi de junho de 2017 a maio
de 2018, totalizando um ano de dados. Os indicadores de desempenho calculados foram a produtividade,
em kWh/kWp, e o fator de capacidade, em porcentagem. Um dos sistemas está instalado na cidade de
Turvo e sua potência é de 1,25 kWp e o outro sistema fotovoltaico está instalado na cidade de Meleiro e tem
potência nominal igual a 4,16 kWp. Ao final do trabalho é possível observar a variação mensal da
produtividade e do fator de capacidade de cada sistema fotovoltaico o que, posteriormente, possibilita a
comparação dos mesmos. Por fim, verificou-se que o sistema de Turvo possui indicadores melhores do que
o sistema de Meleiro.
Palavras-Chave: Geração Distribuída, Sistemas Fotovoltaicos, Indicadores de Desempenho.

1 INTRODUÇÃO

Uma alternativa favorável para a descentralização da geração de energia
elétrica no país e, consequentemente, a redução de perdas durante a transmissão é a
instalação de sistemas fotovoltaicos on-grid em edificações. Essa configuração é
enquadrada, de acordo com a Resolução Normativa nº 482 da Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL), publicada em 17 de abril de 2012, como geração distribuída
(MELLO, 2016; ANEEL, 2012).
A partir da publicação da RN nº 482, a Geração Distribuída (GD) passou a ser
regulamentada no Brasil e, desde então, a energia elétrica pode ser gerada e consumida
localmente, através de fontes renováveis de energia, além de tornar possível a
compensação de energia elétrica. Posteriormente, em 2015, a RN nº 482 foi atualizada
pela RN nº 687 que está em vigor e ampliou os benefícios da GD caracterizando sistemas
de até 75 kW como de microgeração e sistemas de 75 kW a 5 MW como de minigeração
distribuída. Atualmente, de acordo com dados disponibilizados pela ANEEL, existem
32.496 unidades consumidoras com geração distribuída no Brasil (ANEEL, 2015; ANEEL,
2018).
A queda dos preços dos sistemas fotovoltaicos e consequente competitividade
econômica em relação a outras fontes de energia, bem como, a simplicidade no manuseio
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e na instalação devido a característica modular e a fácil manutenção são fatores que
viabilizaram a inserção de sistemas fotovoltaicos em unidades prossumidoras. O termo
unidades prossumidoras refere-se àquelas que, além de serem consumidoras também
são geradoras de energia elétrica, originando um fluxo bidirecional de energia elétrica no
sistema de distribuição de energia (BELISKI; SCARABELOT; RAMPINELLI, 2018).
Segundo o Balanço Energético Nacional (BEN), publicado em 2017 pela
Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o setor residencial é responsável pelo consumo
de 21,4 % da oferta interna de energia elétrica, tornando-se a segunda maior demanda
entre os setores do país. Neste contexto, os sistemas fotovoltaicos de geração distribuída
não são apenas um investimento econômico, mas também uma solução para a redução
do impacto do consumo elétrico residencial na matriz elétrica brasileira (EPE, 2017).
Analisar o desempenho de sistemas fotovoltaicos integrados às edificações e a
qualidade da energia entregue por esses, agregam confiabilidade e promovem a
tecnologia. Segundo Mello (2016), os sistemas fotovoltaicos conectados à rede podem ser
avaliados através de índices de mérito técnico que expressam a produtividade e o
desempenho dos mesmos.
O presente trabalho tem como objetivo realizar a análise de Sistemas
Fotovoltaicos Conectados à Rede (SFCRs), situados em uma zona de controle no
extremo sul catarinense, a partir da determinação de índices de desempenho que podem
ser aplicados a quaisquer configurações de sistemas fotovoltaicos.
2 MATERIAIS E MÉTODOS

Esta seção apresenta os SFCRs estudados, bem como, a metodologia utilizada
para a realização deste trabalho.

2.1 Sistemas Fotovoltaicos

Neste trabalho são analisados dois sistemas fotovoltaicos conectados à rede
elétrica. Os SFCRs possuem características distintas, estão instalados em unidades
prossumidoras residenciais nas cidades de Meleiro e Turvo, extremo sul catarinense. A
análise espacial e temporal dos indicadores de desempenho é importante para o
dimensionamento, bem como para a compensação e previsão de energia elétrica de
sistemas de geração distribuída.
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As características do sistema de Turvo são apresentadas na Tabela 01. A
Tabela 02 apresenta as características do sistema de Meleiro.

Tabela 01 - Características do SFCR instalado em uma unidade prossumidora localizada na cidade de Turvo – SC.

Sistema Fotovoltaico Turvo – SC

Arranjo Fotovoltaico

Inversor

Ângulos

Potência Instalada:

1250 Wp

Potência Individual:

250 Wp

Quantidade de Módulos:

5

Strings:

1

Modelo:

PHB1500-SS

Potência:

1500 W

Inclinação:

25 º

Azimute:

60 º L

Fonte: O autor.

Tabela 02 - Características do SFCR instalado em uma unidade prossumidora localizada na cidade de Meleiro – SC.

Sistema Fotovoltaico Meleiro – SC

Arranjo Fotovoltaico

Inversor

Ângulos

Potência Instalada:

4160 Wp

Potência Individual:

260 Wp

Quantidade de Módulos:

16

Strings:

2

Modelo:

ABB PVI 3.6 OUTD

Potência:

3600 W

Inclinação:

20 º

Azimute:

30 º O / 30 º L

Fonte: O autor.

2.1 Produtividade (YIELD)

A produtividade de um sistema fotovoltaico é a razão entre a energia elétrica
convertida pelo sistema fotovoltaico (kWh) e a potência nominal do mesmo (kWp). Esse
índice pode ser determinado em diferentes bases temporais, por exemplo, horária, diária,
mensal e anual (MELLO, 2016).
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A produtividade do sistema, para fins deste trabalho, é calculada pela a Eq. (1).
Y=

Г
1
∫ P (t) dt
PSTD Г 0 CA

(1)

2.2 Fator de Capacidade (FC)
O Fator de Capacidade (FC) de um sistema fotovoltaico é um índice de mérito
definido pela razão entre a energia elétrica convertida pelo sistema fotovoltaico (kWh) e a
energia elétrica convertida caso o sistema operasse em potência nominal durante todo o
período analisado, na condição padrão de 1000 W/m² e 25 ºC. (LIMA, GONÇALVEZ;
2018)
O FC pode ser calculado pela Eq. (2).

FC =

ECA
ESTD

Г PCA (t)dt
PSTD (t)dt

= ∫0

(2)

2.3 Dados

Os dados utilizados foram extraídos da plataforma de monitoramento de cada
sistema. Os dados do sistema 1 são registrados a cada cinco minutos, enquanto que os
dados do sistema 2 são registrados em intervalos de quinze minutos. Para este trabalho
foram tratados e analisados somente os dados de potência c.a.
A produtividade dos sistemas, em kWh/kWp, foi calculada com base na Eq. (1)
em base mensal. O fator de capacidade, em porcentagem, foi calculado a partir da Eq.
(2), em base mensal. O período analisado está compreendido entre junho de 2017 a maio
de 2018, totalizando um ano de dados para ambos os sistemas.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os SFCRs foram comparados e analisados a partir dos indicadores de
desempenho apresentados na seção anterior. Os resultados obtidos para a produtividade
mensal, bem como, para o fator de capacidade mensal são apresentados por meio de
histogramas.
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A Figura 01 compara mensalmente o indicador fator de capacidade (FC) entre
o sistema 1 e o sistema 2, enquanto que a Figura 02 apresenta a comparação mensal de
produtividade (Y) entre os sistemas.
Figura 01 – Fator de capacidade mensal, de junho de 2017 a maio de 2018, para os SFCRs analisados.
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Figura 02 – Produtividade mensal, de junho de 2017 a maio de 2018, para os SFCRs analisados.

Produtividade (kWh/kWp)

120

80

40

0

Sistema Turvo

Sistema Meleiro

Nota-se que os indicadores dos sistemas fotovoltaicos se comportam de
maneira semelhante para os mesmos meses. O SFCR instalado na cidade de Turvo é
mais eficiente do que o sistema instalado na cidade de Meleiro, visto que o fator de
capacidade e a produtividade deste é superior em praticamente todos os meses.
O sistema 1 possui FC médio anual igual a 14,27 %, ao passo que o FC médio
anual para o sistema 2 é de 12,84 %. Para a Y média mensal, considerando a
proporcionalidade dos indicadores de mérito, o SFCR de Turvo apresentou o valor de
103,72 kWh/kWp, enquanto que o SFCR de Meleiro tem uma produtividade média mensal
de 92,72 kWh/kWp.
Os maiores valores de produtividade mensal calculados ocorreram no mês de
novembro para ambos os sistemas, sendo 124,72 kWh/kWp, para o sistema de Turvo e
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106,58 kWh/kWp para o sistema de Meleiro. Já os mínimos calculados foram de 74,47
kWh/kWp para o sistema 1 e de 70,89 kWh/kWp para o sistema 2, ambos para o mês de
junho.
O FC assumiu valor máximo no mês de fevereiro para os dois sistemas:
18,13 % para Turvo e 15,51 % para Meleiro. Enquanto que os mínimos foram observados
durante o mês de junho, assim como na produtividade, atingindo 10,87 % e 9,85 % para
Turvo e para Meleiro, respectivamente.
Conforme apresentado na Tabela 02, o sistema de Meleiro é dividido em dois
subsistemas com orientações diferentes. Segundo Martini, Ferreira e Santos (2018), essa
característica impacta diretamente na eficiência, diminuindo-a. Outro dado a ser
considerado é a revitalização do sistema de distribuição, após início de operação do
sistema fotovoltaico de Meleiro, que ocasiona sombra parcial no mesmo. Em
consequência disto, constata-se uma queda na eficiência do SFCR, pois seus indicadores
de desempenho apresentaram uma leve redução.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou a análise de dois sistemas fotovoltaicos em operação
em uma zona de controle no sul de Santa Catarina. A análise ocorreu a partir de
indicadores de desempenho, como a produtividade e o fator de capacidade. Esses índices
possibilitam a análise dos sistemas fotovoltaicos independentemente da potência
instalada, além de auxiliarem no monitoramento dos mesmos.
O máximo valor calculado para a produtividade mensal foi de 124,72 kWh/kWp
e para o fator de capacidade mensal foi de 18,13 %, ambos para o sistema de Turvo. O
sistema de Meleiro apresentou os menores indicadores de desempenho, 70,89 kWh/kWp
para a produtividade mensal e 9,85 % para o fator de capacidade mensal. Logo, constatase que o sistema de Turvo é mais eficiente do que o sistema de Meleiro, uma vez que, a
produtividade média anual e, consequentemente, o fator de capacidade médio anual são
maiores para o sistema 1.
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Resumo: Missões de busca e resgate são extremamente importantes para garantir a segurança das vítimas após
colapso de edifícios, desastres naturais e eventos nucleares. Usando pequenos robôs, que são do tamanho de uma caixa
de sapato e têm capacidade de se movimentar, em situações pós-desastre, pode ser extremamente vantajoso para servir
várias funções fundamentais, como cavar os escombros para realizar exames iniciais estruturais em uma área danificada,
o monitoramento de qualquer vida humana e a apresentação de avaliações aéreas. Além disso, missões de inspeção em
ambientes perigosos à vida humana também são funções para pequenos robôs terrestres. A região de Criciúma é
conhecida por sua atividade mineradora de carvão. Nesta atividade extrativista, os riscos à vida estão sempre presentes.
Neste contexto este projeto vai desenvolver um drone terrestre para uso em ambientes de risco à vida, seja para
antecipar o evento – inspeção prévia, ou busca de sobreviventes de um acidente. Este projeto foi dividido em duas
etapas: mecânica e eletrônica. O projeto mecânica visa proporcionar ao drone movimentação em abientes adversos,
como em locais com potencial de risco à saúde dos mineiros. Por outro lado, a eletrônica embarcada é responsável pelo
controle do dorne e enviar informações, tais como imagens, posicionamento, medições de sensores de gases. O drone é
controlado remotamente através de sinal WiFi ou até mesmo por SMS.
Palavras-chave: resgate; robô autônomo; telemetria.

1 INTRODUÇÃO
Usar pequenos robôs, que são do tamanho de uma caixa de sapato, possuindo a
capacidade de se movimentar, em situações pós-desastre, pode ser extremamente vantajoso para
servir várias funções fundamentais, como cavar os escombros para realizar exames iniciais
estruturais em uma área danificada, o monitoramento de qualquer vida humana e a apresentação de
avaliações aéreas. “Muitas vezes, missões de busca e resgate podem ser tão prejudiciais para
socorristas como aqueles que experimentaram o desastre em primeira mão” explicou Dr. Robin
Murphy, IEEE Fellow (IEEE, 2012, p. 2).
Segundo Bernardo Serpa Borges (2014) da Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul, a telemetria é o ato de fazer medição de parâmetros específicos, geralmente em
locais de difícil acesso e com condições adversas, e transmiti-los a uma central para que possa ser
feito o monitoramento ou o controle de algum processo. A telemetria é muito utilizada por estações
meteorológicas, na obtenção de dados de locais afastados, ou no setor industrial, onde fábricas
muito grande necessitam de dados de diversos pontos numa central onde são processados para o
controle do processo. Esta tecnologia é muito utilizada também em áreas de pesquisa como na
ecologia marinha, onde sistemas de monitoramento são acoplados em baleias e outros seres
marinhos para a obtenção de dados para o estudo da atividade marinha (INOVA, 2017).
Um sistema de telemetria é composto por duas partes, sendo a primeira a dos sensores,
que são responsáveis pela coleta, codificação e transmissão dos dados. A segunda parte trata-se de
um dispositivo que recebe os dados e pode mandá-los a uma interface do usuário ou utilizar estes
dados para gerar um sinal de retorno. A Figura 1 apresenta as etapas da telemetria.
Figura 1 – Fluxo de Operação de um Sistema de Telemetria
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Fonte: (BORGES, 2014).

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
(ultrassom, LASER, visão), 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 (posição, direção, velocidade) em diversos níveis hierárquicos, de maneira que o
processamento da informação proveniente dos sensores externos assegure a maior autonomia
possível (ROBOCUP, 2012).
Em termos de controle do robô deve-se observar como será a eletrônica embarcada no
mesmo. Outro aspecto a se considerar no projeto de um robô móvel é que tipo de sistema de tração
e direção utilizar. Dentre as diversas possibilidades cita-se a apresentada em (Transcend Robotics,
2015), a qual possui um alto grau de mobilidade por terrenos adversos.
Neste contexto, o objetivo geral deste projeto é apresentar o projeto de um drone
terrestre para uso ambientes de risco à vida, seja para antecipar o evento – inspeção prévia, ou busca
de sobreviventes de um acidente.
2 METODOLOGIA
Este projeto foi dividido em duas etapas. Na primeira etapa, foi projetado a
mecânica e eletrônica para comunicação e controle manual do robô em locais com
potencial de risco à saúde, como o ambiente mineiro. Para este fim, o robô deve ser
capaz de movimentar-se por terrenos adverso e enviar imagens para uma central, que
pode ser um tablet, por exemplo. Numa segunda etapa – continuação do projeto, o robô
recebe algum grau de inteligência, para que, por exemplo, atue em caso de perda do sinal
de comando e/ou movimentar-se de forma autônoma.
Foram duas frentes de trabalho: a) Uma direcionada para o projeto mecânico,
desenhando as peças no SolidWorks e fabricando-as ou na impressora 3D ou no centro
de usinagem, conforme a peça. O desenho mecânico foi baseado na estrutura da
Transcend Robotics (2015), pois de diversas opções estudadas com rodas, com esteiras,
em forma de carro, etc, esta mostrou-se a mais adequada para este projeto,
principalmente pela sua alta capacidade de transpor obstáculo que pode ser observada
assistindo ao vídeo citado na referência (TRANSCEND ROBOTICS, 2015). O estudo da
parte mecânica envolveu também os materiais empregados, pois o peso dos mesmos
influencia no peso do robô e o consumo de energia para alimentar o sistema de
locomoção. Em função da disponibilidade de recursos financeiros, a parte mecânica foi
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escalada para um tamanho menor (do tamanho original do modelo exposto na referência
(Transcend Robotics, 2015). b) A outra frente de trabalho é o estudo da parte eletroeletrônica, que envolveu o controle e comunicação com o robô, através de placa
microprocessada. Neste projeto estudamos duas estruturas para sistemas embarcados: o
Raspberry PI2 e o Cubieboard Truck ou CubieTruck. Considerando preço, funcionalidades,
facilidade de programação, concluímos que

a plataforma é mais adequada para a

aplicação é a Raspberry Pi 3 associada com uma Arduino Uno.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o decorrer do projeto diversas etapas foram realizadas, e visando uma
melhor explicação das mesmas esse capítulo será divido em modelo lógico, hardware
desenvolvido, software de controle, aplicativo e configurações de software.
3.1 Modelo lógico
O modelo lógico representado pela Figura 2 demonstra os componentes e as conexões
efetuadas no drone físico. Pode-se perceber que na parte de trás do drone estão situadas a bateria, as
placas de controle PWM do motor e os motores, também situados na parte de trás, porém em cima
do drone estão os sensores MQ2, MQ7 e o sensor ultrassônico. Já na parte da frente do drone podese observar que além das placas de controle PWM do motor e os motores, estão situados também a
placa Raspberry PI, o conversor input/output I2C, dois reguladores de tensão e ainda um conversor
A/D. Na parte de cima, ainda na parte da frente, pode perceber que está situada a câmera, uma
antena wireless para comunicação com o hardware externo e ainda um sensor ultrassônico.
3.2 Hardware desenvolvido
Durante o planejamento do projeto diversos modelos e formatos de drones foram
estudados, este processo teve como objetivo buscar o melhor arranjo estrutural que pudesse,
simultaneamente, enfrentar os terrenos adversos e os locais de difícil acesso dentro de uma mina.
Além de possuir condições para superar os desafios impostos pelo ambiente a estrutura também
deve abrigar de forma segura os componentes eletrônicos do veículo. Levando em conta essas
exigências, a mecânica e a eletrônica desenvolvidas atuaram diretamente na produção de soluções
diretamente relacionadas com esses tópicos. As mudanças em relação ao modelo de referência
foram necessárias tanto para a adaptação da produção do modelo as condições infraestruturais
oferecidas pela instituição, quanto para a atividade em minas, foco da construção do drone
(Transcend Robotics, 2015).
Figura 2 – Modelo Lógico drone terrestre.
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Fonte: Autoria Própria.

O Raspberry Pi 3 é o “coração” do sistema, ou seja, é o controlador principal,
responsável pelo controle de cada passo do sistema. Além do Raspberry Pi 3, o drone possuí ainda
um outro microcontrolador, um Arduino UNO. Optou-se por usar um Arduino pois facilita a
comunicação com os sensores, com o módulo SIM808 e com a ponte H. Essa facilidade se deve ao
fato de haver diversas bibliotecas prontas para controlar sensores, módulos e shields. Como o
Raspberry é o controlador principal ele comanda também o Arduino, via comunicação I2C, onde
envia os comandos e recebe os dados dos sensores, módulos e outros dispositivos conectados ao
Arduino. O SIM808 é um módulo que possui informações de GPS e GSM/GPRS usado para enviar
informações e também podendo realizar comandos via SMS.
Para que o operador possa ter controle sobre o que há no local em que o drone
esta, decidiu-se colocar sensores como o sensor ultrassônico Arduino HCSR04 (CYTRON
TECHNOLOGIES), que pode dizer ao operador se há algo a sua frente e qual a distância
em centímetro (cm), para melhor controle colocou-os também dos lados e atrás. Para se
ter controle da inclinação do drone, acoplou-se o sensor de giro

LSM303DHCL

(STMICROELECTRONICS,2011), no qual o operador pode saber a inclinação do drone
nos eixos x e y, comumente conhecido como Pitch e Roll.
Acoplaram-se também sensores de gás, já que este foi feito para operar dentro
de minas subterrâneas da região. Os sensores utilizados foram o sensor Arduino MQ2,
que pode captar até 1% da concentração de LGP, Propano, Butano, Metano, Hidrogênio,
Gás Natural e Gases Inflamáveis. Além do sensor MQ2, acoplou-se também o sensor
Arduino MQ7 que capta exclusivamente Monóxido de Carbono.

O Raspberry recebe a

imagem da câmera, processando e enviando a imagem para a interface de controle.
A Figura 3 apresenta o drone desenvolvido. Na Figura 3 é possível ver como estão
dispostos os componentes no interior do drone, e os números correspondem aos seguintes
componentes: 1 – Ponte H; 2 – Arduino; 3 – Raspberry Pi 3; 4 – Motores; 5 – Bateria; 6 –
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Acelerômetro/Giroscópio.
Figura 03a – Drone desenvolvido.

Figura 03b – Detalhe do drone desenvolvido.

Fonte: Autoria Própria.
Fonte: Autoria Própria.

Na Figura 4 é possível ver a parte superior do drone e seus componentes que segue a seguinte
distribuição: 1 – Sensor de Gás MQ7; 2 – Sensor Ultrassônico; 3 – Sensor de Gás MQ2; 4 – Módulo GSM / GPS
SIM808.
Figura 4b – Parte Superior do drone
Fonte: Autoria Própria.

Figura 4a – Parte Superior do drone.
Fonte: Autoria Própria.

3.3 Software de controle
O software desenvolvido para controle do drone foi planejado para atuar em
diferentes situações, sendo responsável pelo recebimento dos dados do cliente,
interpretação dos mesmos, enviar comandos para movimentação e responder a consultas
de sensores, sendo esse produzido na linguagem de programação C. O controle se
comunica com o hardware por meio da biblioteca WiringPi (HERDENSON, 2016), a qual
conta com comandos pré-definidos para interligar o hardware e software. Com o auxílio da
biblioteca os pinos podem ser configurados para exercer funções desejadas, como ligar
um motor. O software atua com arquitetura cliente/servidor, sendo o controle o servidor, e
o aplicativo o cliente. Todos os comandos enviados para o controle devem obedecer a um
protocolo específico criado exclusivamente para comunicação entre o servidor e o cliente,
sendo essa comunicação realizada por meio de socket TCP/IP.
3.4 Aplicativo
O aplicativo foi confeccionado na linguagem de programação Java, visando a
compatibilidade do mesmo com mais de um sistema operacional e oferecer ao usuário
final uma interface de fácil entendimento e manuseio, com controles simples e
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informações claras. A interface possui duas telas, sendo a primeira de login, onde o
usuário realiza as configurações da rede. Como citado anteriormente o drone se
comunica por meio de socket TCP/IP, sendo assim, ao iniciar o software ele possui
campos que devem ser preenchidos com o IP do servidor e a porta em que o mesmo está
esperando a conexão. O IP e a porta de comunicação são automaticamente preenchidos
com os dados da última conexão, sendo que esses podem ser alterados caso necessário.
A Figura 5 mostra a tela do aplicativo desenvolvido neste projeto.

Figura 4 - Tela de Controle.
Fonte: Autoria própria

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao analisar os resultados obtidos com a realização do projeto é possível
perceber o grande avanço de conhecimento que o mesmo proporcionou para a Instituição
e para aqueles envolvidos direta e indiretamente na realização do projeto. Os alunos
envolvidos na construção do drone, tanto na parte física tanto na parte lógica puderam
aplicar seus conhecimentos, e adquirir conhecimentos ainda não repassados no curso de
engenharia mecatrônica, os quais cursam.
A construção de um drone terrestre, principal objetivo do projeto, foi efetuado
de maneira satisfatória, levando em consideração as alterações realizadas no projeto
para que o drone se adequasse com a realidade local de atuação. Durante a realização
do projeto foram desenvolvidas tecnologias, pois este foi projetado e construído nas
dependências do IFSC.
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Resumo: O presente trabalho visa relatar as experiências obtidas com o evento “Café com Partido” como
estratégia para a formação política-cidadã dos discentes do Ensino Médio Técnico e Profissionalizante. O
Café com Partido é uma iniciativa do Grêmio Estudantil Anderson Sartori do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Sombrio que visa a promoção de um espaço de debate e reflexão entre os estudantes e
demais integrantes da comunidade escolar. O nome faz alusão ao projeto de lei “Escola sem Partido” e opõese a neutralidade de posicionamentos em ambiente escolar garantindo espaço onde todos possam “tomar
partido” e manifestar-se politicamente Esse projeto teve início no segundo semestre de 2017 e desde lá vem
promovendo eventos mensais na instituição. Cada evento é composto por uma mesa de convidados externos
ligados ao eixo temático proposto. Durante o evento são realizadas explanações dos componentes da mesa
e, após, dá-se abertura ao debate entre os presentes. O objetivo principal do Café com Partido é estabelecer
um espaço para compartilhamento de ideias, perspectivas, visões de mundo e relatos sobre as temáticas
abordadas. O projeto fomenta o desenvolvimento de uma formação cidadã, crítica e reflexiva ratificando a
missão do Instituto Federal Catarinense enquanto provedor de uma educação integral.
Palavras-Chave: Escola sem Partido, formação cidadã, política, debate, Grêmio Estudantil.

1 INTRODUÇÃO

O Café com Partido é uma iniciativa do Grêmio Estudantil Anderson Sartori para
a promoção de debates entre a comunidade escolar, iniciado em setembro de 2017. A
concepção do evento surgiu a partir de uma necessidade identificada pela chapa então
representante do Grêmio Estudantil do Instituto Federal Catarinense - Campus Avançado
Sombrio (IFC - CAS) em promover, junto aos discentes da instituição, espaços de diálogo
e compartilhamento de ideias acerca de temas relevantes na atualidade, contribuindo
positivamente na formação crítica-cidadã dos alunos participantes.
O nome do projeto faz alusão tanto à PL nº 867 de 2015, que “dispõe sobre a
inclusão nas diretrizes e bases da educação nacional o Programa Escola Sem Partido”
(BRASIL, 2015), o qual é denominado pelo movimento estudantil de “Escola da Mordaça”.
Nesse sentido, buscou-se resgatar uma atividade que já

vinha sendo praticada

informalmente, por alguns estudantes da instituição referida, que consistia em tomar café
e discutir alguns assuntos atuais, fora dos horários das aulas formais.
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Na concepção dos idealizadores do Café com Partido, medidas como as
defendidas no projeto supracitado podem ser extremamente danosas no contexto escolar
se não corretamente avaliadas, pois se por um lado alegam zelar pelo “pluralismo de ideias
no ambiente acadêmico” (BRASIL, 2015, art. 2º inciso II), por outro impedem quase que
completamente a formação de espaços para debate e reflexão crítica nas escolas, uma vez
que proíbe a veiculação de quaisquer materiais que vão de encontro aos preceitos
religiosos ou morais dos pais de qualquer estudante, tarefa praticamente impossível, haja
visto que vivemos com uma pluralidade de tradições e crenças como é o caso do Brasil.
A importância do diálogo na construção do sujeito crítico é assunto amplamente
discutido por Freire (1987, p. 47), o qual define a prática do diálogo como
[...] o encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados
ao mundo a ser transformado e humanizado, não podendo reduzir-se a um ato de
depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de
ideias a serem consumidas pelos permutantes.

Na visão do autor, o diálogo funciona como ferramenta de troca e reflexão sobre
as concepções de mundo dos sujeitos, constituindo assim a base para a criação de
consciência crítica dos indivíduos. A partir dessas concepções, os membros da chapa
Aliança Estudantil (então responsável pelo Grêmio do IFC - CAS) idealizaram a criação de
um espaço de debates aberto à comunidade escolar, no qual os participantes pudessem se
sentir à vontade para manifestar suas ideias a respeito dos temas em discussão. Cabe aqui
ressaltar que a palavra “partido” no contexto da nomenclatura não refere-se a partido
político, mas sim ao “tomar partido”, ou seja, posicionar-se em relação a determinado tema,
pois segundo, Freire (2004, pg.14) “não existe educação neutra, toda neutralidade afirmada
é uma opção escondida.”
Na área das Ciências Humanas ao se abordar determinado fato histórico, cultural
e comportamental, não é possível omitir-se de uma posição, uma visão de mundo, pois tal
status poderia nos tornar coniventes com as injustiças da opressão, da discriminação, do
preconceito, da exclusão social e da violação dos Direitos Humanos. Segundo o sociólogo
Florestan Fernandes (1986, p.25), “não existe neutralidade possível: o intelectual deve
optar entre o compromisso com os explorados ou com os exploradores”, pois a realidade
social pode ser percebida e interpretada segundo o ponto de vista da classe social, da
posição que o indivíduo e os grupos ocupam na pirâmide da estratificação social.
O projeto Café Com Partido resultou do conhecimento, experiências e ideias do
Grêmio Estudantil, acumulados em momentos anteriores, onde foi produzido no 6º Encontro
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Estudantil dos IFCs um vídeo1 relacionado com o tema em discussão na primeira sessão
de debate (Setembro Amarelo e o Protagonismo Juvenil), além de diversos outros materiais
utilizados nas sessões do projeto. Partindo dessas iniciativas, e tendo em vista a missão
do IFC de “proporcionar educação profissional, atuando em ensino, pesquisa e extensão
comprometidos com a formação cidadã, a inclusão social e o desenvolvimento regional”
(IFC, 2013), o presente trabalho destina-se a relatar a experiência do projeto Café Com
Partido no Instituto Federal Catarinense - Campus Avançado Sombrio. Levando em
consideração o princípio do IFC em comprometer-se com a formação cidadã dos discentes.
Nesse sentido, buscou-se no decorrer deste trabalho identificar os principais aspectos
relativos ao projeto que o caracterizariam como recurso complementar à educação críticacidadã no contexto da Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
Figura 01 – Desenvolvimento do evento

Fonte: Acervo Grêmio Estudantil, 2018.

2 METODOLOGIA

Em relação aos processos utilizados na construção do projeto Café com Partido,
todas as atividades desenvolvidas podem ser classificadas genericamente nas quatro fases
de um evento propostas por Matias (2004): concepção, pré-evento, transevento e pósevento. A concepção se trata do momento no qual o organizador se volta à delimitar os
principais elementos relativos à construção do evento que se está planejando, sendo que
esta etapa foi executada pelos realizadores do Café com Partido por meio de reuniões da
Diretoria do Grêmio Estudantil, na qual foram definidos os aspectos mais básicos em
relação à como se daria o funcionamento de um Café (tempo de duração, escolha de datas,
estrutura, dentre outros).
1

Vídeo disponível no link:<https://www.youtube.com/watch?v=CAZWACLKkk8>.
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Já a fase de pré-evento, em se tratando do Café com Partido, diz respeito ao
planejamento específico de cada sessão. As atividades desenvolvidas nessa etapa
constituem-se basicamente da escolha do tema (o qual é comumente escolhido de acordo
com sugestões dos discentes, relacionadas com temas atuais), definição da data (na
concepção do projeto foi delimitado que os Cafés ocorreriam sempre nas quartas-feiras à
tarde, em função da disponibilidade dos alunos em participar nesse período, porém o dia
específico da realização é escolhido durante o planejamento de cada sessão), definição e
convite dos convidados externos para a composição da mesa, elaboração de material de
divulgação e promoção do evento junto à comunidade escolar.
Uma vez o planejamento concluído e chegada a data de realização de cada
sessão, tem início o período do transvento, que envolve a operacionalização de tudo o que
foi delimitado no planejamento. Nessa categoria incluem-se as atividades de recepção dos
participantes, preparação do café que é servido durante a sessão, além da organização da
sessão de debates em si, a qual é dividida em quatro momentos (conforme figura 02).
Figura 02 – Organização das sessões

Fonte: Elaboração dos Autores, 2018.

O primeiro momento de cada sessão é destinado a apresentação dos integrantes
da mesa, na qual são repassadas informações como nome, formação e área de atuação
do convidado. Na sequência, o presidente da mesa (o qual é designado dentro da própria
diretoria do Grêmio) faz algumas considerações iniciais sobre o tema em discussão, tais
como distinção de termos relacionados e esclarecimento de pontos relevantes para o bom
andamento do debate. Posteriormente à essa fala, os demais membros da mesa têm direito
a cerca de 15-20 minutos individuais para suas considerações sobre o tema, sendo essa
fala organizada exclusivamente pelo convidado.
Por fim, é aberto o debate à comunidade escolar, o qual é organizado em um
regime de inscrições. Para falar, os participantes devem levantar a mão e informar seu
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nome ao responsável pelas inscrições, o qual irá anotar os interessados e chamá-los na
ordem de inscrição para fazer suas falas. Cada fala deve respeitar o tempo de três minutos,
manter-se atenta ao tema proposto e não desrespeitar aos presentes na sessão. Em caso
de referência direta a algum dos presentes na sessão durante uma fala, quem foi citado
tem direito à réplica de um minuto, independentemente da ordem de falas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Do mês de setembro de 2017 a junho de 2018 foram realizadas seis sessões
(Tabela 01). Para divulgação, foram elaborados pôsteres e posteriormente fixados nos
corredores do campus e divulgados em mídias sociais (Figura 03).
Tabela 01 – Sessões realizadas

Data

Tema

Participantes

Mesa debatedora

19/09/2017

Setembro Amarelo e o
Protagonismo Juvenil

≅ 30

Psicóloga

18/10/2017 Movimento estudantil e
a participação do
jovem na política.

≅ 20

Presidente da União Catarinense
das e dos Estudantes

21/02/2018

Política na escola: as
entidades estudantis
representam quem?2

52

Coordenador Estadual do Coletivo
Secundarista de SC;
Representante do Conselho
Municipal de Educação de
Sombrio (SC)

07/03/2018

Movimento Feminista:
o sexo forte?

45

Promotora de Justiça de Sombrio
(SC); Vereadora de Balneário
Gaivota (SC); Assistente social
da UFSC

23/04/2018

“A dita ainda dura?”:
Ditadura Militar no
Brasil e violação de
direitos

40

Historiador (UNESC);
Doutorando em Direito
Constitucional (UFSC); Ex-militar
da Aeronáutica

25/05/2018

Pelo direito de existir:
diversidade sexual e
de gênero

120

Psicóloga esp. em Psicanálise;
Drag Queen; Pastor da Igreja
Batista

Fonte: Elaboração dos autores, 2018.
2

A primeira sessão de 2018 retoma a temática do Movimento Estudantil e da construção política no espaço escolar a
fim de sensibilizar os novos discentes que ingressaram na instituição nas turmas dos primeiros anos.
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Figura 03 – Pôsteres das sessões

Fonte: Acervo Grêmio Estudantil, 2018.

Até o presente momento, a comunidade escolar do IFC – CAS tem respondido
de maneira positiva à inserção do projeto Café com Partido na instituição, fator corroborado
tanto pelos indicadores de aumento no número de participantes em algumas sessões,
quanto pelo feedback informal dos alunos sobre a importância de espaços de debate como
o que é promovido. Desse modo, pode-se também destacar o reconhecimento obtido pelo
projeto à nível estadual por meio do convite da União Catarinense das e dos Estudantes
Secundaristas (UCES) para que a proposta fosse apresentada e posteriormente
desenvolvida em escolas de Criciúma.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto Café com Partido nasceu da necessidade de construir um espaço plural
e democrático para o compartilhamento de ideias entre a comunidade escolar. O nome faz
alusão ao projeto de lei “Escola sem Partido”, e traz na essência do evento oposição a
busca pela neutralidade ao colocar os discentes em posição de destaque na construção de
um conhecimento que perpassa a esfera da política enquanto espaço de interação humana.
Sua principal finalidade é suscitar o senso crítico dos discentes e fomentar o
desenvolvimento de uma consciência plural de sociedade. Com o reconhecimento do
projeto pelas entidades estudantis de Santa Catarina, percebeu-se a carência desses
espaços em instituições de ensino no estado.
O projeto cumpre papel estratégico na construção de uma educação
comprometida com a formação cidadã dos discentes ao mesmo tempo em que garante a
discussão de temáticas atuais de modo transdisciplinar. Durante o desenvolvimento do
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projeto foram percebidos pontos importantes, ligados ao contexto da Educação Técnica,
Científica e Profissionalizante, a serem solucionados. A carga horária dos cursos técnicos
integrados e o número de atividades propostas aos discentes muitas vezes inviabilizam sua
participação em atividades paralelas. Assim, buscou-se ao decorrer do processo
estabelecer discussões sobre temas de interesse da comunidade escolar e tornar o
ambiente do evento um espaço convidativo e plural, seja por meio da composição da mesa
por convidados externos, seja através da acolhida de sugestões de eixos temáticos. Desse
modo, estuda-se a possibilidade de integração dos cafés e de seus eixos temáticos às
disciplinas em sala de aula para que sirvam de extensão às discussões.
O evento possibilita que haja a integração de diferentes posicionamentos
políticos e críticos em um mesmo ambiente. Além de fomentar o desenvolvimento do senso
crítico através do diálogo, o projeto viabiliza aos discentes um espaço para que suas visões
de mundo, perspectivas, ideias e relatos possam ser compartilhados. Assim sendo, a
proposta vai ao encontro da missão do Instituto Federal Catarinense e fomenta o
desenvolvimento de outras habilidades dos discentes, ligadas à cidadania, à reflexão e à
criticidade que são indispensáveis para a formação integral do ser humano.
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ENGENHARIA NA DISCIPLINA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS
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Resumo: As transformações ocorrem constantemente na atual sociedade do conhecimento, impactando de
maneira significativa na relação ensino-aprendizagem. É preciso rever os métodos de ensino tradicionais
em que os alunos são meros receptores de informações. Logo, novas metodologias que encaminhem os
discentes à construção ativa de conhecimentos devem ser estudadas e aplicadas. Este artigo tem como
objetivo principal apresentar a metodologia de aprendizagem baseada em problemas (ABP) como
alternativa as técnicas de ensino ultrapassadas. Para isto, o problema proposto foi o consumo excessivo de
energia elétrica de uma unidade de conversão primária utilizada em um sistema hidráulico. Uma
possibilidade cabível para melhorar a performance do sistema em questão é o uso de acumuladores de
pressão hidropneumáticos. O estudo foi realizado primeiramente de forma analítica, com o devido
embasamento teórico referente as leis que regem a hidráulica e os processos de compressão e expansão
dos gases. Em seguida, foram selecionados os componentes comerciais aplicados no circuito e por fim,
com auxílio do software FluidSim – H (Demo), foram realizadas as simulações para devida validação. Como
resultado, obteve-se uma redução considerável na potência de acionamento com o uso do acumulador.
Portanto, pode-se concluir que a instalação do acumulador no sistema em questão surtiu efeitos positivos.
Além disso, a metodologia ABP estimulou a busca por conhecimentos, tornando os estudantes
protagonistas na resolução do problema.
Palavras-Chave: ensino-aprendizagem; ABP; sistema hidráulico; acumuladores; FluidSim-H.

1 INTRODUÇÃO
O atual cenário mundial demonstra que a globalização não beneficiou a todos.
A riqueza concentra-se nas mãos de poucos, intensificando a desigualdade social. Nesse
contexto, surgem também o desenvolvimento de novas tecnologias e as transformações
na estrutura produtiva. A realização de multitarefas e a busca por resultados imediatos
caracterizam essa atual sociedade cada vez mais dinâmica e com desejo insaciável pelo
sucesso, como a “sociedade do conhecimento”, comenta Silva (2015, p. 13).
No entanto, Cury (2014, p. 33) expõe que apesar de estarmos na era do
conhecimento e da democratização da informação, nunca produzimos tantos repetidores
de informações, em vez de pensadores. Silva (2015, p. 13) explica que esse fenômeno
decorre do modelo de sociedade que temos, onde, ainda na infância, as crianças são
imersas em tecnologias e informações em excesso.
Logo, é preciso ter um novo olhar no que se refere a educação. A permanente
transformação exige mudanças nos métodos de ensino, na organização e funcionamento
interno das instituições educacionais, comenta Kuri (2004, p. 01). Somente encontrando a
metodologia correta é que o docente será capaz de instigar o desenvolvimento mental e a
vontade natural de aprender dos alunos.
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Isto posto, surge a possibilidade da aplicação da Aprendizagem Baseada em
Problemas (ABP), permitindo ao estudante desempenhar um papel mais ativo e
garantindo-lhe maior autonomia, afirmam Borochovicius e Tortella (2004, p. 264). A ABP
enxerga o professor como tutor e imprime aos alunos o desafio da resolução de
problemas onde estes são os protagonistas e os realizadores das pesquisas durante a
solução do problema.
Logo, evidencia-se a significativa importância da metodologia em questão no
que tange a formação de novos pensadores e não meros repetidores de informação. Por
isso, este artigo se revela importante, como forma de disseminar uma experiência de
aplicação da metodologia ABP, tendo como problema a ser solucionado o “consumo
excessivo de energia elétrica de uma unidade de conversão primária utilizada em um
sistema hidráulico”.
Hoje os sistemas hidráulicos possuem uma ampla faixa de aplicação, atuando
em diversos ramos de atividade. No entanto, deve-se analisar o funcionamento de um
circuito hidráulico almejando sempre a melhor performance energética possível. Para isto,
uma alternativa viável em diversas situações é o uso de acumuladores de pressão.
Linsingen (2013, p. 357) define o termo acumuladores como “componentes
mecânicos simples cuja função básica é armazenar energia hidráulica para utilização
como fonte eventual, auxiliar ou principal de energia”. Logo, em circuitos hidráulicos com
alta demanda de fluxo por um curto período de tempo e que, em seguida, usam pouco ou
nenhum fluido por um período prolongado, o uso de um acumulador se revela útil.
O objetivo principal deste artigo é apresentar como se deu a aplicação da
metodologia de aprendizagem baseada em problemas na disciplina de “Sistemas
Hidráulicos e Pneumáticos” do curso de engenharia mecânica. Como objetivo secundário,
este artigo visa ainda verificar a viabilidade da utilização do acumulador de pressão.

2 METODOLOGIA
O desenvolvimento da ABP foi dividido em 7 etapas, em concordância com o
modelo da universidade de McMaster, citados por Vallim (2008, p. 48).
Figura 01 – Etapas do desenvolvimento da metodologia ABP

Fonte: do autor
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2.1 Análise do problema
Para encontrar a causa do consumo excessivo de energia elétrica do sistema,
foi realizada uma análise do ciclo de funcionamento. Inicialmente o circuito necessita de
uma vazão de 1,10x10- 3 m3/s durante 10,00 s. Em seguida, o fluxo cessa por 2,50 s.
Depois, durante 2,50 s, tem-se uma vazão volumétrica máxima (Qmáx.) de 3,00x10-3 m3/s e
por fim, a vazão é cessada por 7,00 s, gerando um ciclo total de operação de 22,00 s.
Além disso, a mínima pressão de trabalho (P3) não deve ser inferior a 14,00x106 Pa e a
máxima pressão permitida no acumulador (P2) não poder ser superior a 24,00x106 Pa.
Portanto, o sistema possui operações intermitentes, exigindo uma alta taxa de
fluxo por um curto período de tempo. Nessas situações, tanto a bomba quanto o motor se
tornam robustos, contribuindo para o consumo elevado de energia.
Para melhorar a performance do sistema, uma possibilidade é o uso de
acumuladores de pressão. Instalando este componente no circuito, o tamanho da bomba
e a potência de acionamento podem ser reduzidos. O acumulador é carregado pela
bomba durante períodos de baixa demanda de fluxo. Tanto a bomba quanto o acumulador
fornecem a taxa de fluxo necessária durante o período de maior demanda de fluxo.
2.2 Especificar a potência de acionamento sem o uso do acumulador
Esta foi obtida pela relação abaixo, de acordo com Rabie (2009, p. 221).
(1)
Onde, Na [W] = potência de acionamento e ηT [adm] = rendimento total da
bomba.
2.3 Dimensionamento do acumulador
Os processos de compressão e expansão do gás, neste caso o gás nitrogênio,
no acumulador são regidos pela Eq. (2), conhecida como Lei de Boyle:
P1 .V1n = P2 .V2n = P3 .V3n

(2)

Onde, P1 [Pa] = pressão de pré-carga, V1 [m³] = volume de gás na P1, P2 [Pa] =
máxima pressão de operação, V2 [m³] = volume de gás na P2, V3 [m³] = volume de gás na
P3 e n é o expoente politrópico do nitrogênio. Linsingen (2013, p. 364) apresenta a Eq. (3).

(3)
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Onde, Qméd.[m³/s] = vazão média no sistema, ∑(Q.t) [m³] = somatório da
multiplicação das vazões requeridas pelos tempos e ∑t [s] o tempo total do ciclo.
O processo é adiabático porque ocorre em menos de um minuto, comenta
Fialho (2007, p. 151). Logo, o n equivale a 1,4. Então, a partir da Eq. (2) é possível obter
as equações abaixo, sendo ∆V [m³] a quantidade de óleo acumulada no acumulador.
(4)

∆V = V3 – V2 (6)

(5)

Depois, substituindo a Eq. (4) e a Eq. (5) na Eq. (6) e isolando o termo V1:

(7)

Rabie (2009, p. 211) estabelece a Eq. (8). Entretanto, de acordo com o
catálogo da fabricante HYDAC, a P1 deve obedecer ainda a Eq. (9).
P2 : P1 ≤ 4 : 1 (9)

P1 = 0,9.P3 (8)

No entanto, de acordo com o catálogo da Hidrautônica, deve ser previsto que a
temperatura de serviço mudará consideravelmente. Porém, a HYDAC comenta que
também é necessário considerar um coeficiente de correção para altas pressões (Ca).

(10)

(11)

Onde, V1,T [m³] = volume de gás corrigido pela variação térmica, T2 e T3 a
máxima e a mínima temperatura de funcionamento [K], respectivamente. A T2 considerada
foi de 353,15 K e a T3 de 293,15 K, por se tratar do extremo superior e inferior indicado no
catálogo da fabricante, respectivamente, e V1,R [m³] = volume real do acumulador.

2.4 Seleção dos componentes comerciais
O primeiro componente dimensionado foi o atuador. Inicialmente os diâmetros
disponíveis comercialmente foram introduzidos nas equações a seguir.
(12)
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Onde, Qa.[m³/s] = vazão de avanço, Ap [m²] = área do pistão, dx/dta [m/s] =
velocidade de avanço, Qr [m³/s] = vazão de retorno, Ah [m²] = área da haste e dx/dtr [m/s] =
velocidade de retorno. Depois, sabendo que o curso do cilindro (dx) é igual para o avanço
e retorno, obteve-se a Eq. (14). Porém, Fialho (2007, p. 44) comenta que é preciso fazer a
análise de flambagem através do Critério de Euler, demonstrado na Eq. (15).

(14)

(15)

Onde, dh [m] = diâmetro da haste, Dp [m] = diâmetro do pistão, S = coeficiente
de segurança (3,5), λ [m] = comprimento livre de flambagem, Fa [N] = carga máxima de
trabalho e E = módulo de elasticidade do aço (2,1.1011 Pa). Para o Caso 1 das ilustrações
de Fialho (2007, p.45), o λ equivale a duas vezes o dx. A Fa é obtida através da
multiplicação da P3 pela AP. Depois, foi encontrado a maior vazão na válvula QA-T [m³/s], o
volume geométrico Vg [cm³/rot] e a potência de acionamento com acumulador N [W].
(16)

(17)

(18)

Onde, n [rps] = rotação do motor, Qb,real [m³/s] = vazão real na saída da bomba.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente, considerando um nt de 1 a Na calculada foi de 42000 W. Depois,
obteve-se uma Qméd. de 8,41.10-4 m³/s e um ∆V de 5,88.10- 3 m³, conforme Figura 02.
Figura 02 – Variação gráfica do volume de óleo no acumulador

Fonte: do autor

A P1 utilizada foi de 12,60.106 Pa. Em seguida, com o Ca de 1,23 (obtido no
catálogo da HYDAC) foi encontrado um V1,R de 29,40.10-3 m³.
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O atuador escolhido foi o modelo Vickers ® EATON da Série TZ, com Dp de
0,2032 m, dh de 0,1143 m, curso de 0,3397 m e pressão máxima de 21,00.106 Pa. Com a
Fa de 454009,90 N e o λ de 0,6794 m obteve-se um diâmetro mínimo de 0,05178 m.
O motor elétrico trifásico WEG W22 IR2 4 Polos com 30000 W de potência,
rotação de 29,5 rps e torque real de 150,09 N.m foi escolhido.
Com uma QA-T de 4,40.10-3 m³/s, optou-se pela válvula Rextoth modelo 4/3 vias
Pilotada do tipo 4WEH 16, com pressão máxima de 28,00.106 Pa e vazão máxima de
5,00.10-3 m³/s. O Vg calculado foi de 28,51 cm³/rot.
Depois, a bomba Parker da Série PGP330 com Vg de 32,3 cm³/rot foi utilizada.
A Qb,real é 8,50.10-4 m³/s, considerando um nt de 80,1% (obtido no catálogo da Parker).
A N para o sistema com o acumulador corresponde a 25500 W, uma redução
de 39,29% em relação à Na sem acumulador, validando o uso do acumulador.
Logo, o acumulador HYDAC SB330-32 A1/112 A1-330 A 105 foi escolhido,
com volume efetivo de gás de 32,50.10-3 m³ e pressão operacional máxima de 330.105
Pa.
O resultado da simulação pode ser observado nas figuras 03, sendo que a
Figura 03 (b) foi elaborada no software Excel com base no arquivo (.txt) resultante da
simulação realizada no software FluidSim - H (Demo).
Figura 03 – a) circuito hidráulico e b) variação gráfica da vazão durante um ciclo de operação do sistema hidráulico
(a)

(b)

Fonte: do autor

Ao final, tanto os cálculos analíticos quanto a seleção dos componentes foram
considerados adequados, pois o gráfico obtido na simulação condiz de maneira
satisfatória com o funcionamento do circuito hidráulico descrito no item 2.1.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A atual sociedade exige profissionais cada vez mais flexíveis. Mudanças são
necessárias em relação ao ensino tradicional. A nova metodologia de aprendizagem
baseada em problemas vem de encontro a essas técnicas de ensino ultrapassadas. O
uso da metodologia ABP surtiu efeitos positivos, estimulando os estudantes a buscarem
conhecimentos por conta própria, proporcionando assim uma melhor formação
profissional e realização pessoal. Além disso, também permitiu verificar a significativa
redução da potência de acionamento com o uso do acumulador, validando a sua
aplicação. Como proposta de artigos futuros, poderia ser construída uma bancada de
simulação hidráulica na qual os valores até então obtidos de forma analítica e
computacional poderiam ser comparados com valores experimentais, aumentado assim a
confiabilidade dos resultados.
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Resumo: Devido à grande utilidade da madeira e pensando na sua durabilidade, utilizam-se preservantes,
substâncias tóxicas com ação inibidora de agentes biodeterioradores, como o arseniato de cobre cromatado
(CCA). Entretanto, em respeito ao meio ambiente e à saúde pública seu uso é polêmico, devido sua
toxicidade. O objetivo deste trabalho é determinar os efeitos toxicológicos de material particulado aéreo
proveniente da queima de madeira tratada com CCA comparada com madeira não tratada. Para as análises
de toxicidade, amostras de madeira tratada e não tratada foram adquiridas do comercio local para realização
de uma queima controlada em câmara de combustão com captação dos fumos através do vácuo. O material
particulado foi precipitado em garrafas contendo como solvent0065 meio ácido e água. As amostras de
material precipitado em ácido foram utilizadas para realizar análises de metais e as amostras coletadas em
água para análises de toxicidade. As análises de metais demostraram a presença dos constituintes do
Arseniato de cobre cromatado (CCA) nos precipitados em meio ácido. As análises de toxicidade revelaram
na maioria dos casos um aumento significativo da toxicidade nos precipitados da queima de madeira tratada,
porém indicando sempre a presença de um efeito tóxico do precipitado da queima de madeira não tratada.
Nos testes utilizando-se Artemia salina a Cl50 para madeira tratada e não tratada foi de 53,5 e 66,5
respectivamente. Nas análises utilizando Allium cepa, resultados significativos foram encontrados nas
concentrações de 100% do precipitado obtido de madeira tratada comparado com controle negativo e 50%
de precipitado de madeira não tratada. Nos testes de Lactuca sativa foram obtidos resultados significativos
comparando-se ambos precipitados entre si e com o controle negativo. O teste de clivagem de DNA Plasmidial
demonstrou atividade maior para madeira tratada que para não tratada. Estes resultados indicam um aumento
de toxicidade devido a presença da substância conservante CCA.
Palavras-Chave: arseniato de cobre cromatado, toxicidade, madeira tratada, cinzas volantes, material
particulado

1 INTRODUÇÃO

No ambiente terrestre, os fungos, as bactérias e os insetos são os principais
agentes biológicos que destroem a madeira. Para atenuar ou até mesmo impedir a
biodeterioração utilizam-se principalmente preservantes, que são substâncias químicas
tóxicas aos agentes biodeterioradores. Os hidrossolúveis são os mais utilizados para esse
fim e são compostos por uma associação de vários sais solúveis em água, em que as
substâncias químicas presentes possuem ação inseticida e fungicida. Entre esses
preservantes destaca-se o arseniato de cobre cromatado (CCA) utilizado em larga escala
em diversos países e, consequentemente gerando um grande volume de resíduos de
madeira tratada a ser manejado (FERRARINI; SANTOS; MIRANDA, 2012).
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Os conservantes de CCA foram introduzidos na década de 1940, e desde o final
dos anos 70 as formulações do CCA dominaram o mercado da preservação da madeira.
As soluções de CCA são aplicados à madeira através de um processo de tratamento por
pressão (WASSON et al., 2005). Em uma escala mundial, a indústria de preservação da
madeira trata aproximadamente 30 milhões de m 3 de madeira por ano. O volume de dois
terços disso foi tratado com arseniato de cobre cromado (CCA)(BOSMANS et al., 2011).
Do ponto de vista comercial, a associação de sais presentes no CCA é uma
excelente alternativa para aumentar a durabilidade da madeira. Entretanto, no que diz
respeito ao meio ambiente e à saúde pública seu uso é polêmico, devido ao alto índice de
toxicidade apresentada. Os componentes presentes neste preservante, principalmente
arsênio e cromo, são elementos com alta toxicidade e, em vários países, há restrições
quanto à sua utilização. Essas restrições possuem como base a perda desses constituintes
da madeira para o solo, ar e águas ao longo do tempo por lixiviação ou volatilização
demonstrando que estes resíduos merecem uma maior atenção. A presença de madeira
tratada com CCA em combustível de biomassa foi reconhecida com concentrações de
arsênio, cobre e cromo nas cinzas, fazendo que estas sejam vistas como resíduo tóxico
(SOLO-GABRIELE et al., 2002).
Um dos desafios encontrados é a dificuldade na implementação da legislação e
políticas destinadas a controlar vários fluxos de resíduos da sociedade. Estes resíduos de
produtos provindos de madeira tratada como CCA, devem ter um descarte adequado pois
são resíduos perigosos, bem como melhorar as rotinas para identifica-los e separá-los de
outros não perigosos. Apesar disso, a vida útil prolongada da madeira resultará em altos
volumes de entrada no fluxo de resíduos de madeira ao longo dos próximos 50 anos
(MERCER; FROSTICK, 2014). Geralmente dispostos em aterros ou instalações de queima,
aumentam o risco de dispersão de arsênio, cromo e cobre no ambiente, tornando um sério
problema ambiental (JANIN et al., 2012). Vários estudos mostraram que os metais são
liberados da madeira tratada com CCA em um volume que pode ter implicações para a
saúde humana e as funções do ecossistema (AUGUSTSSON et al., 2017).
Sendo assim, o objetivo desse trabalho é avaliar os efeitos de toxicidade,
genotoxcidade do material particulado proveniente da queima de madeira tratada e madeira
não tratada com CCA.
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2 METODOLOGIA

Para as análises de toxicidade, diferentes amostras de madeira tratada com CCA
e não tratada foram adquiridas em madeireiras da região com o objetivo de realizar queimas
controladas de amostras das mesmas. Estas queimas (queima 1, 2, e 3 para madeira não
tratada e queima 5, 6 e 7 para madeira tratada) foram realizadas em câmara de combustão
com captação dos fumos através de vácuo em garrafas de coleta contendo como solventes
meios ácido para captação de metais e posterior análise química e água para simular a
precipitação natural deste material na atmosfera. As amostras de material precipitado em
ácido foram utilizadas para realizar análises de metais e as amostras coletadas em água
para análises de toxicidade com diferentes modelos biológicos, a saber: Teste de toxicidade
aguda com Artemia salina observado por sobrevivência dos indivíduos após 24 horas de
exposição (BORTOLOTTO et al, 2009), testes de toxicidade sub-aguda com Allium cepa e
Lactuca sativa observados por brotação de bulbos e sementes respectivamente
(BORTOLOTTO et al, 2009; NETTO et al, 2013). O teste de genotoxicidade utilizado foi o
de clivagem de DNA Plasmidial (NETTO et al, 2013, BORTOLOTTO et al, 2017). As
concentrações utilizadas em todos os testes foram de 0, 25, 50, 75 e 100% do preci pitado.
Para a análise estatística dos resultados foi utilizado o programa Graphpad com teste
ANOVA não paramétrico.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As análises de metais demostraram a presença dos constituintes do Arseniato de
cobre cromatado (CCA) nos precipitados em meio ácido (Tabela 01).

Tabela 1: Análise de metais a partir da solução ácida como solvente.
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As análises de toxicidade revelaram na maioria dos casos um aumento significativo
da toxicidade nos precipitados da queima de madeira tratada, porém indicando sempre a
presença de um efeito tóxico do precipitado da queima de madeira não tratada devido a
própria incineração da mesma. Nos testes utilizando-se Artemia salina ambos precipitados
demostraram efeitos tóxicos em concentrações acima de 50% mas o precipitado de
madeira tratada foi significativamente mais tóxico quando comparado ao de madeira não
tratada apresentando CL50 de 53,5 % e 66,5% respectivamente (Figura 1). Utilizando-se
precipitado de madeira tratada nas concentrações de 75% e 100% não houveram
sobreviventes após 24 horas de incubação enquanto para não tratada houve sobrevivência
de ¼ dos indivíduos na concentração de 75%.
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Figura 1: Letalidade dos precipitados de madeira não tratada e tratada com CCA em Artemia Salina

Nas análises utilizando Allium cepa tanto para crescimento da raiz como para peso
médio de raiz, o precipitado obtido de madeira não tratada não apresentou toxicidade
significativa. No entanto resultados significativos foram encontrados comparando-se o
crescimento de raiz entre o controle negativo (0%) que mediu 61 mm em média com as
concentrações de 100% e 50%do precipitado obtido a partir de madeira tratada que
mediram 22,5mm e 25,83mm em média respectivamente Observando o peso médio das
raízes, resultados significativos foram observados somente quando comparada a madeira
tratada na concentração de 100% com o controle negativo e madeira não tratada 50%
(Figura 2).
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Figura 2: Toxicidade dos precipitados de madeira tratada e não tratada com CCA observada em Allium cepa
sob os parâmetros de crescimento de raiz (A) e peso médio de raiz (B). * - p≤0,05 comparado com o controle
negativo (0%)

Nos testes de Lactuca sativa foram obtidos resultados significativos comparando-se
ambos precipitados com o controle negativo. Também foram obtidos valores significativos
quando comparados os precipitados entre si nas concentrações superiores a 50%. Estes
resultados indicam um aumento de toxicidade devido a presença da substância
conservante CCA (Figura 3).

Figura 3: Toxicidade dos precipitados de queima de madeira tratada e não tratada com CCA observados por
crescimento da radícula (A), Hipocótilo (B) e Total (C). * - p≤0,05 comparado com o controle negativo (0%)

No entanto quando analisados os resultados dos testes de clivagem de DNA
plasmidial observou-se um aumento não significativo do precipitado de fumos de madeira
tratada em relação aos de madeira não tratada, sendo que ambos promovem a quebra
quase completa das moléculas de DNA presentes no teste. Esta característica genotóxica
dos fumos de madeira não tratada provavelmente mascara os efeitos genéticos dos
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precipitados de madeira tratada (Figura 4).
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Figura 4: Porcentagens das formas de DNA intacto e clivado na análise de clivagem de DNA plasmidial com
precipitados de madeira tratada e não tratada com CCA.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tratamento de madeira para fins de conservação utiliza-se de vários produtos entre eles
o arseniato de cobre cromatado (CCA) com características tóxicas devido a sua formulação.
A utilização da madeira tratada com CCA tende a liberar os constituintes do conservante
na natureza. No caso da queima, estes constituintes estão presentes nos fumos produzidos
e tendem a aumentar a toxicidade dos mesmos quando precipitados em água, como pode
ser observado pelos resultados obtidos.
Cabe salientar que os fumos provenientes da queima de madeira não tratada já são tóxicos,
muito provavelmente devido a presença de compostos fenólicos formados durante a
combustão (BORTOLOTTO et al, 2017), e esta característica de toxicidade é aumentada
pelo tratamento realizado para conservação que consiste em metais pesados sabidamente
de características tóxicas (SOLO-GABRIELI et al, 2002; JANIN et al., 2012; AUGUSTSSON
et al. 2017).
Mais estudos de caráter toxicológico e principalmente genotoxicológico são necessários
para melhor caracterizar estes efeitos.
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UTILIZAÇÃO DE CINZA DA CASCA DE ARROZ COMO BIOSSORVENTE NA
REMEDIAÇÃO DE ÁGUAS FLUVIAIS IMPACTADAS POR DRENAGEM ÁCIDA
MINERAL
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Resumo: A drenagem ácida mineral (DAM) do carvão é responsável por causar sérios impactos ambientais
aos recursos hídricos. Assim, os rios da região carbonífera do Estado de Santa Catarina encontram-se
impactados pela DAM, afetando a vida aquática e causando graves prejuízos econômicos e problemas
socioambientais. A DAM é um efluente que possui elevada acidez e altas concentrações de sulfato e íons
metálicos. A biossorção é um processo de sorção que usa como materiais sorventes biomassa e derivados,
que vem sendo utilizada no tratamento da DAM, especialmente, por tratar-se de materiais abundantes,
renováveis e de baixo custo. O presente estudo teve como objetivo avaliar a eficiência de remoção dos íons
Fe, Al e Mn e da acidez para a remediação de águas fluviais contaminadas pela DAM, a partir da cinza da
casca de arroz (CCA) obtida por diferentes temperaturas de calcinação, pretendendo obter, após o
tratamento, uma água apta para o reuso secundário não potável. Os ensaios foram realizados em regime de
batelada, expondo as CCA300ºC, CCA400ºC, CCA500ºC e CCA600ºC em condições análogas de velocidade de
agitação (100 rpm), dose do biossorvente (10 g.L-1) e tempo de contato (24 e 48 horas). Conseguiu-se a
remoção quase total do íon de Fe (>98%) utilizando a CCA600ºC e CCA500ºC, com o tempo de tratamento de 24
e 48 horas, respectivamente. No entanto, houve o aumento da concentração do Mn na solução e uma baixa
eficiência de remoção do íon de Al (~35%). Averiguou-se também, que o material não promoveu o aumento
do pH. Os resultados indicaram que, nas condições testadas, a CCA em todas as temperaturas de obtenção
do material, é eficaz na remoção do íon de Fe, no entanto, para os outros parâmetros analisados, o
biossorvente não foi eficiente no tratamento de águas poluídas por DAM.
Palavras-Chave: Drenagem Ácida Mineral (DAM); Remediação; Biossorção; Cinza da Casca de Arroz (CCA).

1 INTRODUÇÃO

A região carbonífera de Santa Catarina, localizada no extremo sul do estado, se
destaca como um importante produtor de carvão mineral. Em sua extensão abrange
importantes recursos hídricos, como a Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá, a Bacia
Hidrográfica do Rio Tubarão e a Bacia Hidrográfica do Rio Urussanga. Historicamente, os
aspectos ambientais e socioambientais foram negligenciados durante a exploração do
minério. Assim, embora este setor tenha contribuído no desenvolvimento da economia de
diversas cidades da região, as marcas dos seus passivos ainda são perceptíveis nos
diversos compartimentos ambientais.
Os recursos hídricos são os mais afetados, apresentando altas concentrações
de íons metálicos e sulfatos, baixos valores de pH e problemas com assoreamento.
Segundo Alexandre (1999), estima-se que dois terços dos rios e córregos da região estão
seriamente impactados. Devido ao comprometimento dos sistemas hídricos da região, são
evidenciados graves problemas socioambientais e prejuízos econômicos.
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A geração da Drenagem Ácida Mineral (DAM) é um dos problemas associados
a atividade de mineração de carvão, que contribui de forma substancial para a poluição dos
corpos d’água. As principais características da DAM são a elevada carga de acidez e a
presença expressiva de sulfatos e íons metálicos. Muitos destes metais dissolvidos são
tóxicos ou potencialmente tóxicos para os ecossistemas, e quando encontrados em
elevadas concentrações, afetam a qualidade da vida aquática e terrestre, além de
proporcionar riscos à saúde humana.
A sorção é um processo no qual um componente move-se de uma fase para se
acumular em outra. Trata-se de um mecanismo de interação química e físico-química que
ocorre entre um sorvente e o sorvato. As moléculas ou íons podem se conectar ao sorvente
de forma física ou química. Na sorção física, a interação entre sorvato e sorvente ocorre
devido as forças de “van der Walls”. Já na sorção química, os íons ou moléculas se unem
ao sorvente por meio de ligações químicas, que tendem a encontrar sítios ativos que
proporcionem o número máximo de coordenação (ATKINS; DE PAULA, 2014).
Atualmente, o campo da pesquisa volta a sua atenção para o potencial dos
resíduos oriundos de diversos meios produtivos. O arroz é um cereal muito consumido em
todo o mundo. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,
2017), a produção nacional de arroz em casca totalizou cerca de 12,3 milhões de toneladas,
sendo os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina detentores da maior colheita.
A Cinza da casca de Arroz (CCA) é o produto da transformação térmica da casca
de arroz (CA), normalmente produzido em usinas de beneficiamento do grão. Considerado
um resíduo gerado em grande quantidade, pois a casca de arroz representa cerca de 2022% do peso total do grão, tem despertado o interesse de diversos pesquisadores em
virtude das suas propriedades químicas e físico-químicas. A CCA é um material
considerado leve e altamente poroso, essencialmente composto por sílica (SiO 2 – 87-96%)
e outros elementos presentes em menores proporções, como o carbono residual, P2O5,
CaO, MgO e K2O (FERNANDES et al., 2017). A sílica, por sua vez, pode apresentar-se na
forma cristalina, vítrea ou amorfa. Segundo Faé et al. (2016), na CA a sílica é encontrada
naturalmente na sua forma amorfa. No entanto, estes arranjos estruturais amorfos podem
ser gradualmente convertidos em cristalinos, devido a fatores como a temperatura, tempo
de exposição e quantidade de oxigênio disponível durante o processo de queima (ZAIN et
al., 2011). Algumas pesquisas reportam a boa eficiência da CCA como biossorvente,
atuando na remoção de diversos íons metálicos (BANERJEE; BARMAN; HALDER, 2017).
A remediação de águas impactadas por DAM, que resulte em uma água dentro
dos padrões exigidos pela legislação vigente e apta para o seu reuso-reciclo para fins
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menos nobres que o consumo humano, proporciona a redução da demanda e pressão sob
os mananciais, garantindo o abastecimento de água de forma quantitativa e qualitativa para
a população.
É com base nesta perspectiva, que o presente trabalho tem como objetivo avaliar
a eficiência no uso da cinza da casca de arroz como biossorvente para a remoção de íons
metálicos presentes nas águas fluviais contaminadas por drenagem ácida mineral, visando
obter, após o tratamento, uma água apta para o reuso secundário não potável.

2 METODOLOGIA

2.1 Preparação do material biossorvente

Para Martínez et al. (2011), as características e propriedades físico-químicas da
CCA podem ser influenciadas pelos diferentes meios de conversão (pirólise, gaseificação
e/ou combustão). Partindo desta premissa, e com o intuito de avaliar a correlação existente
entre o efeito da temperatura de calcinação do material e a capacidade de sorção dos íons
metálicos, as CCA foram subdivididas, contemplando a obtida pela indústria de
beneficiamento e a preparada em laboratório.
A CCA utilizada nos ensaios foi adquirida de uma indústria de beneficiamento de
arroz localizada no município de Turvo (SC). Este material foi transformado por meio do
processo de combustão à temperatura controlada de 600ºC. As CCA preparadas em
laboratório, foram obtidas através da exposição da CA em forno mufla durante 1 hora, em
distintas faixas de temperatura (300ºC, 400ºC e 500ºC). Todos os materiais foram
tamisados em peneiras, para obtenção de uma granulometria mais homogênea.

2.2 Teste de remediação da água fluvial contaminada por DAM

Os testes foram realizados em regime de batelada e nos mesmos foi avaliada a
influência do tempo de contato entre sorvente/sorvato (24 e 48 horas), a velocidade de
agitação (100 rpm) e a dosagem do biossorvente (10 g.L-1), na capacidade de remoção da
acidez e dos íons metálicos (Fe, Al e Mn) presentes nas amostras de água do RS.
Em todos os experimentos as amostras foram dispostas em erlenmeyers de
polipropileno (não estéreis) com capacidade volumétrica total de 250 mL. Os testes foram
conduzidos em banho termostático com agitação (Dubnoff NT 232), com a temperatura
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controlada de 25±2ºC. Antes e após o período de tratamento, as amostras foram filtradas a
vácuo com membranas de acetado de celulose de porosidade de 0,45 µm.
As concentrações dos íons metálicos de Fe, Al e Mn, antes e após os ensaios de
tratamento, foram determinadas por meio de espectroscopia VIS mediante análise
fotocolorimétrica utilizando um espectrofotômetro da marca HACH® DR/2010.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O recurso hídrico escolhido para o estudo foi o Rio Sangão (RS), localizado no
município de Criciúma (SC), cujas coordenadas geográficas do ponto amostral
compreendem a latitude 28º45’48,28”S e longitude 49º25’56,36”O. De acordo com os dados
analíticos (tabela 01), ambas as amostragens demonstraram que o RS possui um alto grau
de contaminação por DAM.
Tabela 01 – Caracterização das amostras do Rio Sangão.

Parâmetro
pH
Ferro (mg.L-1)
Alumínio (mg.L-1)
Manganês (mg.L-1)
a Dispõe

Rio Sangão
Coleta 1
Coleta 2
2,88
3,02
21,80
19,80
14,50
14,00
2,0
1,4

CONAMA
430/2011a
5-9
15,0
NCc
1,0

CONAMA
357/2005b
6-9
5,0
0,2
0,5

sobre os padrões de lançamento de efluentes; b Dispõe sobre a classificação dos corpos de água (Valores
correspondentes a águas de Classe III, aptas para reuso não potável); c NC= Não consta.
Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

O primeiro ensaio foi realizado com a CCA oriunda da indústria de
beneficiamento (CCA600ºC), com o tempo de contato de 24 horas, utilizando a amostra
referente à coleta 1 (figura 01).
O pH da amostra apresentou um leve aumento de 2,88 para 3,56. No entanto,
mesmo diante deste incremento, este parâmetro se manteve fora dos limites estabelecidos
pela legislação. Deste modo, é possível afirmar que nas condições testadas, a CCA 600ºC
não é eficiente na neutralização da acidez do efluente.
A remoção do íon ferro (Fe) foi a que demonstrou os melhores resultados de
remoção (~94%) pelo biossorvente, para tanto que a concentração final obtida apresentou
um valor muito abaixo do preconizado pela legislação vigente. A redução da concentração
do Fe pode estar associada a um processo de adsorção, pois o pH final (pH=3,56) atingido
durante o tratamento, não seria capaz de promover a precipitação dos íons de Fe na forma
de hidróxidos, pois o Fe3+ precipita a valores de pH>3,5 e o Fe2+ a pH>8,5.

ISSN: 2526-4044 p. 303 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Em contrapartida, o íon manganês (Mn) apresentou um acréscimo (~45%) com
relação a concentração inicial da amostra. Este incremento pode estar relacionado com a
liberação de manganês pelo material (CCA), devido ao pH ácido encontrado no meio. Nas
condições experimentais, o alumínio (Al) apresentou um resultado pouco significativo, com
remoção em torno de apenas 20%. Assim, é possível afirmar que a CCA600ºC não é eficiente
na remoção dos íons de Al e Mn.
Figura 01 – Resultados comparativos das concentrações dos íons Fe, Al e Mn antes (inicial) e após (CCA600ºC) os
ensaios de tratamento com a CCA600ºC durante 24h de tempo de contato.

Concentração (mg.L-1)

25,0

21,8

20,0
14,5

15,0

11,5

10,0
5,0

2,0 2,9

1,3

0,0
Fe

Mn
Inicial

Al

CCA600ºC

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

No segundo experimento, foi utilizado como biossorvente a CCA em diferentes
temperaturas de calcinação, utilizando a amostra de água do RS referente à coleta 2. As
condições de tratamento da água do RS (i.e., velocidade de agitação e dose do
biossorvente) foram análogas às do experimento realizado com a CCA600ºC, para que assim
fosse possível correlacionar a eficiência de remoção dos íons selecionados (Fe, Al e Mn) e
a redução da acidez na água.
Os resultados para a remoção do íon de Fe (figura 02A) demonstraram que as
CCA, em todas as suas temperaturas de calcinação, apresentaram uma redução na
concentração final na água tratada. Os percentuais de remoção do Fe após 48 horas de
tempo de tratamento foram satisfatórios, obtendo-se 40,4% com a CCA300ºC, 78,8% em
CCA400ºC e 98,5% com a CCA500ºC. É possível constatar que quanto maior a temperatura de
calcinação do material e o tempo de contato entre sorvente/sorvato, maior foi a eficiência
na remoção do íon Fe. As concentrações finais do íon Fe encontradas pós-tratamento com
todas as CCA, estão de acordo com a legislação pertinente. O processo de tratamento pode
estar associado a um mecanismo de adsorção, pois o pH final atingido (figura 03B) não
permitiria a precipitação do íon Fe na forma de hidróxidos.
O íon de Mn em testes utilizando as CCA (300ºC, 400ºC e 500ºC) apresentou os
mesmos padrões do teste anterior com a CCA600ºC, no qual a concentração final encontrada
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na solução teve um aumento significativo (figura 02B). Quanto maior a temperatura de
calcinação do material e o tempo de contato entre sorvente/sorvato, mais elevada foi a
concentração encontrada do íon Mn. De acordo com Wang et al. (2017), é comum encontrar
o íon Mn na composição da CCA, portanto, este comportamento pode ser justificado pela
liberação do íon pela CCA, sendo possível devido ao pH ácido do meio aquoso que propicia
a lixiviação e solubilização do íon Mn presente na CCA.
Os resultados de remoção do íon Al (figura 03A) reportaram que o tempo de
contato entre sorvente/sorvato foi um fator determinante para a eficiência do processo.
Assim, é possível analisar que em 48 horas o percentual de remoção foi superior para todos
os biossorventes utilizados.
Em relação ao pH, os tratamentos com as CCA300ºC, CCA400ºC e CCA500ºC não
foram efetivas na redução da acidez do efluente (figura 03B).
Figura 02 – Concentrações finais nas águas do RS após o tratamento durante 24 e 48 horas com os biossorventes para
os íons de: A) Ferro [Fe] e B) Manganês [Mn].

A
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

B

Inicial: [Mn]= 1,4 mg.L-1
5,0

13,50
11,80

5,10

4,20
2,10
0,30

)

4,3

4,0

[Mn] (mg.L-1)

[Fe] (mg.L-1)

)

Inicial: [Fe]= 19,8 mg.L-1

3,2

3,6

3,5

2,7

3,0
2,0
2,0
1,0
0,0

CCA 300ºC

CCA 400ºC

24 horas

CCA 500ºC

CCA 300ºC

48 horas

CCA 400ºC

24 horas

CCA 500ºC

48 horas

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
Figura 03 – Concentrações finais nas águas do RS após o tratamento durante 24 e 48 horas com os biossorventes para
o íon de A) Alumínio [Al] e valor do B) pH.

Inicial: [Al]= 14,0 mg.L-1
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
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13,5

14,5
11,0
9,5 9,0

CCA 300ºC
24 horas

CCA 400ºC

CCA 500ºC

48 horas

B

Inicial= pH 3,02

pH

[Al] (mg.L-1)

A

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

24 horas
48 horas

)

CCA
300ºC
3,02
3,02

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos indicaram que o as CCA, em todas as temperaturas de obtenção do
material, foram capazes de promover a remoção do íon Fe presente na água impactada por
DAM. Especialmente, a remoção foi excelente com as CCA 500ºC e CCA600ºC. No entanto, o
tratamento com todas as CCA não foi satisfatório na remoção dos íons Mn e Al e na redução
da acidez do efluente. Diante do exposto, não é possível considerar que a água póstratamento com as CCA seja utilizada para fins secundários não potáveis, pois para os
parâmetros relacionados ao pH e a concentração dos íons Mn e Al, não foram atingidos os
limites preconizados pela legislação vigente.
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Resumo: As atividades exercidas em um matadouro-frigorífico consistem em abater os animais e manipular
o produto. Esses animais serão destinados a determinados clientes e essa manipulação é inspecionada por
um inspetor veterinário. Conhecendo a carência de uma ferramenta para este fim e a falta de meios ágeis e
tecnológicos para realizar o controle de produção em um abatedouro-frigorífico, este trabalho tem como
objetivo propor uma ferramenta informatizada para suprir as necessidades de uma agroindústria, a qual
realiza atividades de abate de bovinos. O desenvolvimento deste protótipo tornou possível verificar a
importância da necessidade de um sistema gerenciador para esta área. Além disso, tal pesquisa se mostra
como uma tecnologia informatizada, pretendendo-se posteriormente, implantá-la em um estabelecimento
deste porte para garantir a eficácia da proposta.
.

Palavras-chave: Abatedouro. Agroindústria. Controle de abate. Software.

1 INTRODUÇÃO
A tecnologia, com o passar do tempo, tornou-se grande aliada das empresas,
proporcionando inovações no mercado. Trouxe a mudança do trabalho manual para um
trabalho informatizado, promovendo a agilidade nos registros das atividades e na
comunicação empresarial e pessoal.
Embora a tecnologia esteja presente em diversos os ramos de atividades,
existem alguns ainda que não se é aplicada devidamente, como pode ser observado em
matadouros-frigoríficos de pequeno ou médio porte. A partir da análise de requisitos deste
trabalho foi constatado que esta área não possui ferramentas para devido controle, sendo
assim, o objetivo do estudo em questão. De acordo com Sommerville (2011), as
entrevistas formais ou informais pertencem aos processos de engenharia de requisitos.
Nelas os requisitos surgem a partir das respostas dos usuários, onde eles relatam sobre o
sistema que utilizam e qual será desenvolvido.
A atividade exercida pelos matadouros consiste em abater os animais e
manipular o produto. Dentro da atividade de abate, existem inúmeras funções desde a
insensibilização do animal, passando pela sangria até a retirada e inspeção de vísceras
brancas e vísceras vermelhas, comestíveis e não comestíveis. Posteriormente, o animal é
cortado ao meio e são encaminhadas as carcaças para resfriamento, até que atinjam a
temperatura de 7ºC, para finalmente serem manipuladas.
A partir da lei nº 1.283, de 18 dezembro de 1950, foi aprovado posteriormente
pelo Decreto nº2.244, de 04 de junho de 1997, o Regulamento da Inspeção Industrial e
Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA). Esse decreto rege a classificação
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dos estabelecimentos de produtos de origem animal, assim sendo classificados em
matadouros-frigoríficos. Esta classificação define que estes estabelecimentos deverão ser
dotados de instalações completas e equipamentos adequados para o abate.
Diante deste contexto, tendo em vista que a tecnologia de informação é ainda
restrita nestes empreendimentos, este trabalho propõe-se a apresentar um sistema
informatizado para auxiliar métodos encontrados nestas organizações. Desta forma,
facilitando a organização, controle da produção, armazenamento e expedição dos
produtos comercializados, para atender as carências tecnológicas do setor e como uma
proposta para implantação.
2 MATADOUROS-FRIGORÍFICOS
Entende-se por matadouro-frigorífico, estabelecimentos que realizam o abate
de animais, produzindo carcaças (carne com osso) e vísceras comestíveis, podendo ou
não, realizar a desossa das carcaças. Após tais processos, são produzidos os chamados
cortes de açougue, sendo a restrição deste estabelecimento, a não industrialização do
produto (PACHECO, 2006).
De acordo com o RIISPOA (1997), pode ser considerado como matadourofrigorífico:
O estabelecimento destinado ao abate dos animais produtores de carne, à
recepção, à manipulação, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à
expedição dos produtos oriundos do abate, dotado de instalações de frio industrial,
podendo realizar o recebimento, a manipulação, a industrialização, o
acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e a expedição de produtos
comestíveis e não comestíveis.

Os abates ao longo da história brasileira eram feitos em lugares impróprios,
sem higiene e manipulação adequada, na maioria dos casos. Muitos matadouros, tinham
galpões com chão de areia como local para abate, sem nenhum cuidado com o bem-estar
animal, inspeção do produto ou armazenamento. Não havia nenhum tipo de fiscalização
voltada diretamente para tal atividade até metade do século XX.
Atualmente, esses estabelecimentos necessitam de cuidados e medidas
preventivas na inspeção da carne, para evitar contaminação através de doenças para o
ser humano (DA LUZ, 2013). Essa inspeção é feita por um inspetor responsável pela
averiguação da qualidade do produto. Caso um animal não seja aprovado, ele é
submetido à condenação. As condenações são doenças diagnosticadas pelo inspetor ao
inspecionar o produto. Os órgãos condenados são descartados e não são destinados ao
consumo humano. Portanto, um sistema para um controle dos recursos e gerenciamento
dos abates, pode se tornar uma ferramenta eficaz.
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3 METODOLOGIA
O desenvolvimento deste trabalho foi fragmentado em quatro etapas, sendo
elas: levantamento de requisitos, modelagem e criação do banco de dados, construção
das telas e validação dos dados; e por fim, os testes de sistema.
O levantamento de requisitos, inicialmente, ocorreu durante entrevistas com
proprietários de estabelecimentos deste porte, objetivando extrair as principais
dificuldades encontradas em frigoríficos. A dificuldade maior era aliar a tecnologia
envolvida, com os processos de controle e abate.
Na segunda etapa, realizou-se a modelagem do banco de dados juntamente
com a criação de um Diagrama Entidade-Relacionamento. Em sequência a esta mesma
etapa, criou-se o modelo relacional, no qual foram definidos os tipos de dados utilizados e
como se relacionavam. Através da construção do Diagrama Entidade-Relacionamento e
modelo relacional, foi possível compreender as necessidades do sistema quanto ao banco
de dados. A partir disto, iniciou-se a criação e implementação do banco de dados, bem
como sua validação.
Após a validação do banco de dados, deu-se início à terceira etapa deste
projeto, a construção das telas: é de extrema importância ressaltar, que durante o
desenvolvimento do sistema foram realizados diversos testes para sanar os erros e
verificar se as necessidades realmente seriam atendidas. Sendo assim, a quarta e última
etapa foi realizada juntamente com a terceira.
As ferramentas utilizadas para o desenvolvimento de banco de dados foram
MySQL Workbench e para o desenvolvimento das telas foi utilizado o NetBeans IDE e a
linguagem de programação Java. Os resultados de todas as etapas podem ser vistos na
seção seguinte.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Modelagem lógica
Seguindo

as

etapas

de

desenvolvimento

descritas

anteriormente

foi

desenvolvido o Modelo Entidade-Relacionamento, com intuito de demonstrar quais dados
serão armazenados no banco de dados e como irão se relacionar, por meio de um
diagrama constituído por 7 entidades (retângulos), 4 relacionamentos (losangos) e 40
atributos (círculos).
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A partir do modelo entidade-relacionamento foi originado o modelo lógico, que
durante o desenvolvimento sofreu alterações. Atualmente, este sistema conta com o
modelo lógico apresentado pela figura 1, o qual possibilitou a criação das telas; as quais
foram desenvolvidas por meio da linguagem de programação Java.
O modelo lógico conta com 69 colunas dispostas em 14 tabelas que se
relacionam para armazenar as informações obtidas pela utilização do usuário, como pode
ser visto na figura 1.
Figura 01–Modelo lógico desenvolvido

Fonte: Os autores, 2018.
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Dentre as 14 tabelas, 5 delas são tabelas principais e 9 tabelas secundárias.
As principais são as tabelas: abate, animal, cliente, inspetor e produto. Elas são as
responsáveis por realizar o cadastro das informações disponibilizadas pelo usuário.

4.2 Aplicação

As funcionalidades do sistema caracterizam-se por cadastrar as informações e
gerar relatórios sobre os cadastros. Após a inserção destes dados, as informações são
disponibilizadas em relatórios, os quais contam em geral com as funcionalidades de
editar, excluir e pesquisar. Para ter acesso à estas telas, o sistema conta com duas
opções de menu na tela principal (Figura 2), sendo elas: gerenciamento e controle.
Figura 02 –Tela inicial do sistema

Fonte: Os autores, 2018.

As opções dispostas como submenu são: animal, abate, cliente, inspetor e
produto; dispostas nos dois menus, sendo o menu gerenciamento responsável por
realizar o cadastro e o menu controle disponibiliza os relatórios.
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Figura 03–Inserir um novo abate: informação básica

Figura 04– Inserir um novo abate: causa da condenação

Fonte: Os autores, 2018.

Fonte: Os autores, 2018.

Na figura 3 é apresentada a tela para cadastrar um novo abate. Nela, é necessário
definir as informações sobre o abate, como: peso da carcaça e inspetor responsável. Este
cadastro possui um campo para observação, no qual serão acrescentadas informações
da atividade de abate. Além disso, observando a aba condenações, visto na figura 4, a
tela dispõe de campos para registrar as condenações ocorridas nos órgãos de
determinado animal. Todos os campos foram dispostos para facilitar a utilização pelo
usuário, já que as doenças não sofrem alterações.
As telas de relatórios apresentam inicialmente apenas as principais informações
dos cadastros, mas contam com um botão de informações, que ao ser selecionado,
apresenta o cadastro completo. O sistema conta com um design agradável e intuitivo,
facilitando a utilização do usuário.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer do desenvolvimento houveram inúmeras mudanças para que o
sistema possuísse facilidade de uso para o usuário e também praticidade, transformandose em uma ferramenta inovadora e útil.
Pode-se considerar evidente a importância no desenvolvimento desta proposta,
uma vez que um ramo importantíssimo como o ramo alimentar desenvolvido pelos
matadouros-frigoríficos, não possui meios ágeis para gerenciar seus processos de
produção.
Considera-se necessária ainda a implantação deste sistema, para adaptação e
análise de possíveis modificações com base na utilização da ferramenta. Para trabalhos
futuros, surge a possibilidade de implementação de funcionalidades como venda e
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controle de estoque. Assim, todas as atividades realizadas e todos os controles possam
ser digitais, além de a disponibilidade de gerar relatórios em PDF.
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Resumo: O presente trabalho se dedica a discorrer sobre os resultados obtidos no projeto de pesquisa
“Tecnologias Educativas: Produção e Compartilhamento de Conhecimento para Educação dos Direitos
Humanos da Juventude”. O debate sobre a importância de uma formação cidadã pautada nos direitos
humanos e no exercício da cidadania remonta à própria Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948,
e até hoje persiste como o principal caminho para a construção de uma sociedade mais justa e pautada nos
princípios democráticos por excelência. No entanto, as concepções pautadas no senso comum parecem cada
vez mais constituir a base sob a qual os direitos humanos costumam ser discutidos em sociedade, de forma
a tornar ainda mais importante a sensibilização dos indivíduos para esta temática. Partindo da análise das
principais legislações brasileiras relacionadas ao ensino em direitos humanos, a pesquisa aqui apresentada
se deu na forma de um estudo qualitativo, descritivo e exploratório destinado a identificar a percepção dos
jovens do município de Sombrio - SC a respeito do que seriam e qual o propósito dos direitos humanos em
nossa sociedade. Ao final da pesquisa, foi identificado um panorama bastante negativo em relação à visão
da amostra pesquisada sobre o tema em discussão, constatação esta que posteriormente contribuiu como
motivação para a criação de material audiovisual pautado no tema "Direitos Humanos e Educação".
Palavras-Chave: Direitos Humanos, Educação, Cidadania.

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, as discussões ligadas ao papel da educação como formadora
de cidadãos plenamente aptos ao exercício de sua cidadania têm sido cada vez mais
apontadas como fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade pautada nos
princípios democráticos de igualdade, liberdade, equidade e justiça. Dentro dessa
perspectiva, a pauta da educação voltada aos direitos humanos tem sido defendida por
muitos educadores como a resposta para a concretização dos ideais de sociedade
almejados, por meio da formação de indivíduos plenamente cientes de seus direitos e
deveres.
A nível de Brasil, a importância em se pensar a educação a partir da perspectiva
dos direitos humanos foi corroborada com o lançamento do Plano Nacional de Educação
em Direitos Humanos (PNEDH) em 2003, o qual foi reformulado em 2007 e aponta em sua
nova apresentação que é dever do Estado brasileiro defender
[...] a afirmação dos direitos humanos como universais, indivisíveis e
interdependentes e, para sua efetivação, todas as políticas públicas devem
considerá-los na perspectiva da construção de uma sociedade baseada na
promoção da igualdade de oportunidades e da equidade, no respeito à diversidade
e na consolidação de uma cultura democrática e cidadã (PNEDH, 2007, p. 11).
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Construído a fim de orientar a implementação de políticas públicas relacionadas
a promoção dos direitos humanos na educação, o PNEDH deu origem ainda a outros
documentos legais, como as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos
(BRASIL, 2012), e ao próprio Programa Nacional de Direitos Humanos (BRASIL, 2009).
Todo este arcabouço jurídico reforça a ideia da importância da regulamentação e
articulação do ensino voltado à uma cultura de direitos, além de indicar os parâmetros sob
os quais esta nova perspectiva da educação deveria ser planejada.
No entanto, apesar de todo o esforço empreendido na construção de um modelo
educacional pautado na promoção dos direitos humanos e da cidadania, a afirmação de
que “direitos humanos defendem mais os bandidos” ainda expressa o pensamento de dois
em cada três brasileiros, segundo levantamento feito pelo Instituto Ipsos em abril de 2018.
Nesse sentido, o cerne dos direitos humanos (a garantia de que todas as pessoas tem
direito à vida, à liberdade, à dignidade, à saúde, à moradia e a alimentação) parece não
estar devidamente claro à toda a população, de forma que promover o esclarecimento
desse conceito e suas implicações tornam-se fatores essenciais.
Tendo em vista os aspectos mencionados, o presente trabalho acadêmico se
destina a divulgar alguns dos resultados obtidos no projeto de pesquisa “Tecnologias
Educativas: Produção e Compartilhamento de conhecimento para educação dos direitos
humanos da juventude”, tratando em especial daqueles relacionados a atividade de
identificação da percepção dos alunos de ensino médio do município de Sombrio (SC) em
relação à temática dos Direitos Humanos. Tendo em vista que a formação em direitos
humanos deveria se dar em todos os níveis do ensino básico, a pesquisa foi conduzida com
os alunos de 3º ano do Ensino Médio de quatro escolas do município, a fim de identificar a
visão dos discentes que, em tese, já teriam recebido o ensino propedêutico relativo aos
Direitos Humanos.

2 METODOLOGIA

Em relação aos procedimentos utilizados no decorrer da pesquisa em discussão,
esta foi inicialmente pautada na análise documental das principais legislações referentes à
educação em Direitos Humanos no Brasil, seguida pela leitura de alguns teóricos do campo
da educação e cidadania a fim de melhor compreender-se a temática em discussão. Os
principais autores consultados nesta etapa foram Paulo Freire, Hannah Arendt e Letícia
Olguín.
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Naquilo que concerne aos objetivos da pesquisa desenvolvida, foram adotados
os modelos descritivo e exploratório para sua condução, os quais são ambos defendidos
por Gil (2008) em função de possibilitarem a descrição das características de uma
população e possibilitarem uma maior familiaridade com o tema em discussão,
respectivamente. Cabe ainda ressaltar que o projeto de pesquisa cujos resultados estão
sendo apresentados foi desenvolvido em parceria com o projeto de extensão “Produção e
Compartilhamento de Conhecimento dos Direitos Humanos da Juventude”, sendo que as
atividades de ambos os projetos foram trabalhadas por uma equipe de discentes do IFC –
Campus Avançado Sombrio.
O instrumento de coleta de dados utilizado na pesquisa constituiu-se de um
questionário elaborado pelos bolsistas dos dois projetos supracitados, contendo seis
questões fechadas e uma aberta. Para o presente resumo, será analisada apenas a
questão aberta elaborada, a qual consistia na seguinte interrogação: “Na sua opinião, o que
são e para que servem os Direitos Humanos?”. As respostas coletadas foram lançadas no
programa de computador World Cloud Generator, o qual gera nuvens com as palavras
utilizadas nas respostas, evidenciando os termos que foram mais recorrentes.
O questionário foi aplicado com os alunos do 3º ano do Ensino Médio de quatro
escolas do município de Sombrio - SC. A opção por trabalhar-se apenas com os discentes
de 3º ano se deu em virtude do tempo de vivência destes dentro do ambiente escolar, pois
uma vez que já estão concluindo o ensino médio entende-se que estes alunos já teriam
passado pelas principais etapas da educação em direitos humanos à nível da educação
básica. A escolha das instituições de ensino para aplicação da pesquisa buscou atentar-se
aos principais modelos segundo os quais a educação básica é ofertada no município de
Sombrio, abrangendo assim uma instituição privada, uma federal, e duas estaduais. A
aplicação do questionário foi realizada no mês de outubro de 2017, por alguns integrantes
da equipe do projeto, acompanhados pela professora orientadora.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao fim da aplicação dos questionários foram contabilizadas 82 respostas, as
quais foram então transcritas na plataforma online World Cloud Generator, a fim de gerar a
nuvem de palavras com os termos mais frequentemente utilizados pelos discentes (Figura
01).
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Figura 01 – Nuvem de Palavras

Fonte: Elaboração dos Autores, 2018.

Posteriormente, ainda com o uso da mesma plataforma, foi feita ainda a
contagem do número de vezes que cada termo em destaque apareceu nas respostas dos
alunos (Tabela 01).
Tabela 01 – Relação dos termos recorrentes

Termo

Citações

Defender

24

Direitos

24

Bandido

19

Leis

8

Proteção

6

Liberdade

6

Cidadãos

6

Igualdade

4

Dignidade

4

Fonte: Elaboração dos Autores, 2018.

Durante as análises dos questionários, foi possível constatar a existência de uma
noção de direitos humanos pautada essencialmente no senso comum, situação que vai de
encontro aos resultados esperados com a aplicação do PNEDH. Além disso, cerca de 70%
dos alunos demonstraram uma visão dos direitos humanos relacionada essencialmente
com o campo da legislação, afirmando que estes se constituiriam de um modelo normativo
importante para a regulamentação do convívio em sociedade.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A necessidade em educar por e para os direitos humanos ainda é um desafio
dentro da conjuntura educacional brasileira. Embora salvaguardados por diversos
dispositivos legais que asseguram sua importância e obrigatoriedade dentro dos conteúdos
ministrados, os direitos humanos ainda são tema constantemente polêmico e controverso
quando colocado em debate na sociedade, de forma a ser constantemente visto sob uma
ótica preconceituosa e pouco informada. Nesse sentido, torna-se de vital importância
repensar a forma como a educação em direitos humanos vem sendo conduzida.
Os resultados obtidos no município de Sombrio são apenas um reflexo do atual
status em que se encontra a educação em direitos humanos no Brasil. Em uma realidade
na qual as determinações da legislação escrita não chegam de fato às salas de aula, a
afirmação de Fernandes e Paludeto (2010, p. 30) de que “a educação voltada aos direitos
humanos ainda não faz parte da prática nem do currículo da escola brasileira”, parece
infelizmente refletir a realidade do sistema educacional vigente.
Diante do cenário descrito, a produção e divulgação de material dinâmico relativo
à temática de Direitos Humanos apresenta-se como uma alternativa na promoção de uma
cultura de direitos junto às comunidades, sendo as mídias digitais um dos mecanismos de
maior flexibilidade para compartilhamento de conteúdo. Por esse motivo, foi elaborado pela
equipe dos projetos de pesquisa e extensão citados na metodologia desse trabalho um
vídeo1 a respeito do tema “Os Direitos Humanos na Educação”, o qual foi posteriormente
compartilhado por meio do canal “Jovens por Direitos”. Promover, por meio de todos os
mecanismos possíveis, a disseminação de conhecimento relativo aos direitos humanos é
critério primordial para a formação de cidadãos mais críticos, conscientes e plenamente
capazes de exercer sua cidadania.
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Resumo: A indústria têxtil utiliza elevada quantidade de corantes em seu processos, grande parte dos
corantes não é absorvida pelo produto e são liberados em águas residuais. Os efluentes têxteis possuem alta
carga de contaminação e uma forte coloração que impede a penetração da luz no ambiente aquático,
dificultando a fotossíntese e diminuindo a quantidade de oxigênio dissolvido. A adsorção é uma das técnicas
que vem sendo empregada com sucesso. Devido ao alto custo de alguns adsorventes convencionais,
pesquisas buscam o uso de adsorventes alternativos, como a Celulose Bacteriana (CB). O objetivo do
presente artigo foi analisar a remoção do corante Indigo Carmine (IC) utilizando CB. A metodologia
experimental do estudo consistiu em realizar ensaios em batelada para verificar a capacidade de adsorção
da CB. A cinética de adsorção foi realizada empregando uma concentração de adsorvente de 0,00082 g/mL
variando a concentração inicial do IC (5, 15 e 25 mg/L) numa temperatura de 298 K. O estudo cinético de
adsorção demonstrou que os resultados apresentaram melhor ajuste ao modelo de pseudo-segunda ordem
devido as características superficiais da celulose bacteriana.
Palavras-Chave: Adsorção. Indústria Têxtil. Indigo Carmine. Celulose Bacteriana.

1 INTRODUÇÃO

A indústria têxtil é uma das maiores geradoras de efluentes líquidos devido à
grande quantidade de água utilizada nos seus processos. Esse setor apresenta um
considerado parque industrial instalado, gerando efluentes, os quais quando não
corretamente tratados podem causar sérios problemas de contaminação ambiental.
Conforme os dados relatados pelo Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem e do
Vestuário de Blumenau (2015) no estado de Santa Catarina, existem aproximadamente 4,9
mil indústrias instaladas, com uma capacidade de produção de 465 mil toneladas de
produtos.
Os corantes abrangem grande parte do problema de poluição hídrica. Em torno
de 20% a 50% dos corantes que são empregados na indústria têxtil são despejados no
efluente devido à má fixação e, como resultado, cerca de meia tonelada dessa classe
química é lançada diariamente no ambiente (ZANONI; YAMANAKA, 2016). Os efluentes
coloridos não só danificam a qualidade da água, como reduzem a penetração da luz,
dificultando a fotossíntese dos organismos presentes nos corpos d’água, quando ali
despejados. Alguns dos corantes presentes nesses efluentes possuem características
tóxicas, alergênicas e até mutagênicas (AKAR; AKAR; ÇABUK, 2009). Da grande variedade
de corantes têxtis altamente poluentes destaca-se corantes como o IC.
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A eliminação dos corantes em efluentes é atualmente um dos maiores desafios
do setor têxtil. Nesse contexto, diversos processos têm sido empregados, porém, a maioria
desses são custosos e podem produzir compostos ainda mais tóxicos após o tratamento.
Os processos de adsorção destacam-se como uma alternativa econômica e amplamente
empregada, especialmente se o adsorvente for barato e prontamente disponível (LAKSHMI
et al., 2009). Como adsorventes mais empregados nesses processos têm-se o carvão
ativado, polímeros e biopolímeros, como a CB.
IC é um corante pertencente a classe dos indigóides, esses que possuem uma
estrutura molecular mais complexa, e que os tornam mais estáveis quimicamente e
resistentes aos processos de biodegradação natural. O IC é um corante utilizado em larga
escala para tingimento de roupas jeans. Devido a sua toxicidade elevada seu contato pode
causar irritações na pele e nos olhos. Corantes pertencentes a essa classe provocam
diversas doenças ao ser humano, como doenças neurológicas e desenvolvimento de
tumores (BAGTASH; ZOLGHARNEIN, 2018).
Nesse sentido, biopolímeros vêm sendo empregados como adsorventes, os
quais se destacam a CB. De acordo com Brown (1886) a CB pode ser produzido por
Komagataeibacter hansenii utilizando diferentes substratos. A celulose produzida pela K.
hansenii é de pureza excepcionalmente alta e se assemelha, devido a sua estrutura
cristalina e largura média microfibrilar, a celulose produzida por plantas e algas.
Observando a importância do contexto apresentado, a proposta deste artigo foi
avaliar a capacidade da CB produzida a partir de K. hansenii como adsorvente para o
tratamento de águas residuais da indústria têxtil, verificando parâmetros que influenciam o
processo como a capacidade máxima de adsorção de IC e a cinética do processo, e assim
utilizar a CB como uma opção sustentável, buscando amenizar o impacto ambiental e
minimizando os contaminantes do meio aquático.
2 METODOLOGIA

2.1 PRODUÇÃO DA CB UTILIZADA COMO ADSORVENTE
Para o preparo da celulose bacteriana foi empregada a bactéria K. hansenii,
linhagem ATCC 23769. O meio de cultivo utilizado para o crescimento e biossíntese da CB
continha: peptona 5 g/L, extrato de levedura 5 g/L, ácido cítrico 1,15 g/L, Na2HPO4H2O 0,2
g/L, glicose 20 g/L. 100 mL do meio foram distribuídos em frascos de erlenmyer de 500 mL
e esterilizados durante 20 minutos, 5 mL de uma suspensão bacteriana contendo a bactéria
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K. hansenii foi inoculada ao meio de cultivo. Em seguida o cultivo permaneceu em
condições estáticas por duas semanas à temperatura de 25 ºC.
Para a purificação da CB, as membranas foram lavadas abundantemente com
água destilada. Posteriormente foi adicionada uma solução de NaOH 0,1 M e levada para
aquecimento na autoclave a 90 ºC durante 1 hora, para remover as células bacterianas e
impurezas. Após o tratamento alcalino as membranas foram lavadas abundantemente com
água destilada até a obtenção de um pH neutro.
Após a limpeza e purificação as membranas de CB foram processadas em um
mixer para obtenção de uma suspenção homogênea. Esta pasta foi utilizada para o
processo de adsorção como adsorvente. A dosagem de CB utilizada para cada teste com
10 mL foi de 0,0082 g/mL.

2.2 SOLUÇÃO SINTÉTICA DO CORANTE IC

Para preparação de uma solução sintética do IC, foi utilizado o respectivo corante
da marca NEON comercial, foram preparadas concentrações de: 5, 15 e 25 mg/L. As
diferentes concentrações foram adicionadas aos tubos com 2 mL de suspenção de CB, e
levadas a um agitador multifuncional com velocidade de 120 rpm a 25 ºC durante 15, 30 e
60 minutos. Os ensaios foram realizados em triplicata.
Após cada período, os tubos foram centrifugados durante 10 min a 3500 rpm e
o sobrenadante foi analisado em espectrofotômetro, com um comprimento de onda de 610
nm, para a determinação da concentração do IC. Verificou-se pH 6,0 nas amostras.

2.3 PROCESSO DE ADSORÇÃO

Segundo Arenas et al. (2017) para determinação da quantidade de corante
adsorvido (mg/g) em um dado tempo t, é necessário a concentração inicial do IC (Co mg/L),
a concentração após o teste de adsorção (Ce mg/L), a massa de adsorvente utilizado (g) e
o volume total da amostra V (L). Estes resultados foram calculados por meio da Eq. (1)
indicada a seguir:
𝐶𝑜 − 𝐶𝑒
𝑞= (
).𝑉
𝑚

(1)

A porcentagem de remoção do IC (Y) foi determinada pela Eq. (2) a seguir:
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𝐶𝑜 − 𝐶𝑒
𝑌(%) = (
) . 100
𝐶𝑜

(2)

Para dimensionar um sistema de tratamento de resíduos têxteis e determinar a
velocidade com que o soluto é removido da solução, dados como a taxa de remoção é
imprescindível nesta análise. Para estudos da cinética de adsorção de corantes, o modelo
de pseudo-segunda ordem na Eq. (3) é o modelo que mais se adequa a este tipo de
processo, portanto, neste estudo analisou-se este modelo que descreve a taxa de remoção
do IC na CB.
𝑡
1
𝑡
=
+
2
𝑞𝑡
𝑘2 . 𝑞𝑒
𝑞𝑒

(3)

De acordo com Anirudhan e Radhakrishnan (2008) qe indica a quantidade
adsorvida do corante assim que o equilíbrio é estabelecido, em mg/g; k2 é uma constante
de velocidade (g/(mg.min)) e o tempo t (min).
Através da Microscopia Eletrônica de Varredura foi possível obter a
microfotografia da estrutura física das amostras de CB.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A microestrutura da CB na Figura 1, apresentou morfologia altamente porosa,
com alta razão de aspecto diâmetro - comprimento (D/L). Estudos indicam que essa
porosidade da celulose consiste numa rede interconectada de microfibrilas de celulose e
feixes de microfibrilas indicando igualmente baixa densidade elevada superfície reativa de
grupos laterais -OH que facilitam a adsorção.
Figura 01 – Microscopia Eletrônica de Varredura da CB

Fonte: Recouvreux (2018)
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Na Figura 2, apresenta-se o efeito do tempo de contato e da concentração
inicial do IC na porcentagem de remoção (Y%) e na capacidade de adsorção da celulose q
(mg/g).
Figura 02 – Efeito da concentração inicial do IC na adsorção e na capacidade de adsorção da
CB

Fonte: Autora

Pode observar-se que a adsorção acontece nos primeiros 15 minutos de contato
atingindo-se o equilíbrio praticamente aos 30 minutos de incubação para as diferentes
concentrações (5, 15 e 25 mg/L). Este fato pode ser explicado pelo grande número de locais
disponíveis para adsorção, apesar da concentração de CB utilizada para cada teste ter sido
pequena 0,00082 g/mL. Essa análise é importante para verificar a eficiência do processo
para tratamento de efluentes, quanto mais rápido ocorre a adsorção mais vantajoso será o
processo.
Da mesma forma, também foi possível verificar que conforme se aumentou a
concentração do adsorvato, a capacidade de adsorção da CB aumentou de 11,1 para 27,4
mg/g para as concentrações iniciais de 5 e 25 mg/L, respetivamente. Frequentemente este
fenômeno é observado nos processos de adsorção, por consequência da utilização mais
eficiente dos locais de adsorção, e por haver uma maior força motriz devido ao gradiente
de concentração entre a solução e a superfície do adsorvente. Para a superfície inicial a
qual não tem presença de pigmentos do IC, apesar da concentração de CB utilizada ter
sido de 0,00082 g/mL, a probabilidade de aderência foi grande e, consequentemente, a
adsorção prosseguiu com uma alta taxa.
Estudos mostram que a alta concentração inicial resulta em uma maior interação
entre as moléculas, o que atua como uma força motriz para transferir as moléculas do
corante para o adsorvente (TOOR; JIN, 2012).
Na cinética de adsorção, o modelo cinético de pseudo-segunda ordem para a
adsorção do IC por CB, apresentou uma relação linear com coeficientes R² perto da unidade
ISSN: 2526-4044 p. 324 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

para todas as concentrações iniciais, o que significa que esse modelo foi o mais adequado
para descrever tal processo de adsorção. A inclinação e a intercepção de (t/qt) versus t
foram usadas para calcular as constante do modelo que considera que a reação de
adsorção acontece dentro da superfície do adsorvente o qual é a etapa que controla o
processo. O mecanismo de adsorção de pseudo-segunda ordem é predominante no
processo de adsorção do IC (WAGH; SHRIVASTAVA, 2015). Os parâmetros cinéticos
obtidos a partir do modelo de pseudo-segunda ordem podem ser verificados na Tabela 1:
Tabela 01 – Modelo cinético de adsorção do IC na CB

Modelo pseudo-segunda ordem
Co (mg/L)

qe (mg/g)

K2 (g/mg.min)

h (mg/g.min)

R²

5

0,5353

22,0200

6,3091

0,9977

15

3,2383

0,0443

0,4649

0,9966

25

9,8425

0,0057

0,5582

0,9851

Fonte: Autora

Verifica-se que a taxa constante de adsorção K2 decresce de 22,02 a 0,0057
(g/mg.min) conforme aumento da concentração inicial provavelmente devido as interações
entre o adsorvato-adsorvato as quais aumentam na presença de maior concentração do IC.
Este fato também foi observado por Anirudhan e Radhakrishnan (2008) no qual há
competição entre os sítios ativos. Da mesma forma se observou que a velocidade inicial de
adsorção (h) diminui com o aumento da concentração de 6,31 para 0,56 (mg/g.min).
De outra forma, a capacidade de adsorção (qe) passou de 0,5353 para 9,8425
(mg/g) comprovando que houve uma maior disponibilidade de sítios ativos na celulose para
o processo de adsorção. Portanto, esses resultados refletem na natureza heterogênea da
celulose bacteriana.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo demonstrou a potencial aplicação da CB para remoção do IC contido
em efluentes têxteis. A CB se mostrou como uma solução viável para a remoção, apesar
de ser utilizado uma pequena concentração de celulose para os testes, encontrou-se que
a celulose conseguiu adsorver o IC nos primeiros 15 minutos e que a partir de uma
concentração inicial de 25 mg/L, aproximadamente 30% desta substância foi adsorvida,
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este material pode ser considerado como um potencial adsorvente para a remoção do IC,
sendo um abundante recurso renovável produzido por bactérias.
O uso da CB como adsorvente ajudaria a reduzir o uso de adsorventes mais
caros e não biodegradáveis, e também a utilização de resíduos da produção de biodiesel,
em escala industrial, como base para meio de cultura, que são propícios ao
desenvolvimento de celulose bacteriana.
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Resumo: A partir da publicação da Resolução Normativa nº 482, em 2012, a mini e microgeração
distribuída estão regulamentadas no Brasil. A geração distribuída reduz a necessidade de construção de
novas linhas de transmissão, perdas de energia elétrica durante o transporte e permite a compensação
através de créditos de energia elétrica. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo analisar o fluxo de
energia elétrica de dois sistemas fotovoltaicos instalados em unidades prossumidoras no extremo sul
catarinense. A partir do monitoramento foram extraídos dados de geração e com base nas faturas de
energia elétrica obteve-se os dados de consumo da rede e injeção de energia elétrica na rede por parte dos
sistemas fotovoltaicos. O período analisado foi de janeiro a dezembro de 2017, totalizando um ano de
dados. Além disso, os sistemas foram simulados no software SAM para posterior comparação entre a
estimativa de energia elétrica gerada e a geração de energia elétrica medida. Um dos sistemas está
instalado na cidade de Turvo e sua potência é de 1,25 kWp e o outro sistema fotovoltaico está instalado na
cidade de Criciúma e tem potência nominal igual a 3,71 kWp. O trabalho apresenta o cálculo de energia
injetada na rede, bem como, da energia consumida instantaneamente. Ademais, compara a geração de
energia elétrica estimada e medida. Por fim, verificou-se que os sistemas não apresentam grandes
variações entre a energia estimada e a medida para meses típicos.
Palavras-Chave: Geração Distribuída, Sistemas Fotovoltaicos, Fluxo de Energia Elétrica.

1 INTRODUÇÃO
A geração de energia elétrica é considerada um insumo básico para o
crescimento socioeconômico de um país. A disponibilidade dessa energia à sociedade
alavanca o uso de tecnologias, proporcionando evolução e bem-estar social (MACIEIRA;
COELHO, 2017; SCARABELOT; RAMPINELLI; RAMBO, 2018).
Normalmente localizados próximos ao local de consumo, os sistemas de
geração distribuída reduzem a necessidade de construção de novas linhas de
transmissão e distribuição de energia elétrica. Além disso, essa configuração apresenta
importantes vantagens, como a redução de perdas de energia elétrica, bem como, a
atenuação das emissões de gases de efeito estufa (LACCHINI; RÜTHER, 2015).
No Brasil, a micro e minigeração distribuída foram regulamentadas pela
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a partir da publicação da Resolução
Normativa n° 482, de 17 de abril de 2012 (ANEEL, 2012). O sistema de compensação de
energia, internacionalmente conhecido como net metering, consiste em medir o fluxo
bidirecional de energia elétrica em uma unidade prossumidora, ou seja, unidade que
possui consumo e geração de energia. Dessa forma, é realizada a contabilização entre a
energia consumida e a energia injetada na rede e, consequentemente, o faturamento é
dado pela energia ativa (EID et al., 2014).
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Em 2013, o setor residencial no Brasil correspondeu a cerca de 26 % do
consumo de energia elétrica, apresentando o maior índice de crescimento. As regiões do
país, níveis de renda e características dos ocupantes definem os hábitos e perfis de
consumo, enquanto que a popularização de equipamentos eletroeletrônicos torna-se o
principal fator para o crescimento da demanda (VILLAREAL; MOREIRA, 2016)
Unidades consumidoras residenciais são responsáveis por 79,4 % do total de
sistemas de geração distribuída instalados (ANEEL, 2017b). Isso ocorre devido as
maiores tarifas de energia elétrica deste grupo em relação a outros, acarretando maior
viabilidade técnica e econômica.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
Neste trabalho são analisados dois Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede
Elétrica (SFCRs), em operação no sul de Santa Catarina. Ambos sistemas estão
instalados em unidades prossumidoras, nas cidades de Turvo e Criciúma, e suas
principais características de instalação são apresentadas na Tabela 01.
Tabela 01 – Características dos SFCRs instalados em unidades prossumidoras localizadas nas cidades de Turvo e
Criciúma – SC.

Sistema Fotovoltaico

Sistema Fotovoltaico

Turvo/SC

Criciúma/SC

Potência Instalada:

1250 Wp

3710 Wp

Arranjo

Potência Individual:

250 Wp

265 Wp

Fotovoltaico

Quantidade de Módulos:

5

14

Strings:

1

2

Modelo:

PHB1500-SS

ABB PVI 3.6 OUTD

Potência:

1500 W

3600 W

Inclinação:

25 º

20 º

Azimute:

60 º L

0º

Inversor

Ângulos

Fonte: O autor.

A fim de analisar os SFCRs são avaliados o perfil residencial de consumo e a
geração de energia elétrica estimada e medida. Para obter a estimativa da energia
elétrica gerada pelos sistemas fotovoltaicos utilizou-se o software System Advisor Model
(SAM), desenvolvido pelo laboratório americano National Renewable Energy Laboratory
(NREL). O perfil residencial de consumo e a geração de energia elétrica medida foram
avaliados a partir de dados dos sistemas.
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Os dados de geração de energia elétrica medida dos SFCRs foram levantados
a partir da plataforma de monitoramento dos inversores e com base nas faturas foram
extraídos os dados de consumo da rede e injeção de energia elétrica dos sistemas
fotovoltaicos na rede. Estas informações combinadas permitem a determinação da
energia consumida instantaneamente.
Os dados do sistema de Turvo são registrados a cada cinco minutos, enquanto
que os dados do sistema de Criciúma são memorizados em períodos de quinze minutos.
Para este trabalho foram tratados e analisados somente os dados de potência c.a., que
integrados no tempo fornecem os dados de energia gerada medida. Para a simulação
foram considerados os dados de radiação solar da cidade de Florianópolis, presente no
banco de dados do software.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As Tabelas 02 e 03, apresentam dados de energia elétrica dos SFCRs de
Turvo e Criciúma, respectivamente. Além disso, são apresentados a média, o total e o
desvio padrão (σ) dos dados.

Tabela 02 – Dados do sistema fotovoltaico de Turvo para o ano de 2017.

Mês

Consumo da
Rede (kWh)

Energia
Injetada (kWh)

Energia Consumida
Instant. (kWh)

Geração
Total (kWh)

Energia
Injetada (%)

Janeiro

244,00

93,00

77,91

170,91

54,41 %

Fevereiro

214,00

87,00

75,81

162,81

53,44 %

Março

247,00

82,00

69,12

151,12

54,26 %

Abril

144,00

76,00

52,89

128,89

58,97 %

Maio

110,00

76,00

42,16

118,16

64,32 %

Junho

123,00

54,00

24,72

78,72

68,60 %

Julho

99,00

79,00

37,23

116,23

67,97 %

Agosto

106,00

83,00

40,26

123,26

67,97 %

Setembro

116,00

94,00

41,21

135,21

69,52 %

Outubro

100,00

70,00

33,67

103,67

67,52 %

Novembro

110,00

110,00

51,51

161,51

68,11 %

Dezembro

118,00

92,00

48,21

140,21

65,62 %

Média

144,25

83,00

49,56

132,56

63,34 %

Total

1.731,00

996,00

594,70

1.590,70

-

σ

56,51

14,05

16,85

26,87

6,24 %
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Tabela 03 – Dados do sistema fotovoltaico de Criciúma para o ano de 2017.

Mês

Consumo da
Rede (kWh)

Energia
Injetada (kWh)

Energia Consumida
Instant. (kWh)

Geração
Total (kWh)

Energia
Injetada (%)

Janeiro

745,00

209,00

273,28

482,28

43,34 %

Fevereiro

625,00

224,00

211,36

435,36

51,45 %

Março

622,00

245,00

222,45

467,45

52,41 %

Abril

398,00

186,00

160,91

346,91

53,62 %

Maio

328,00

219,00

141,44

360,44

60,76 %

Junho

410,00

118,00

93,62

211,62

55,76 %

Julho

347,00

238,00

139,13

377,13

63,11 %

Agosto

352,00

239,00

121,98

360,98

66,21 %

Setembro

400,00

227,00

165,26

392,26

57,87 %

Outubro

345,00

182,00

131,71

313,71

58,02 %

Novembro

358,00

271,00

184,84

455,84

59,45 %

Dezembro

346,00

237,00

181,88

418,88

56,58 %

Média

439,67

216,25

168,99

385,24

56,55 %

Total

5.276,00

2.595,00

2.027,86

4.622,86

-

σ

140,83

39,57

49,50

75,59

5,98 %

Os dados extraídos do medidor bidirecional são o consumo abatido pela rede
(kWh) e a energia elétrica injetada na rede (kWh). Essa, por sua vez, corresponde a
energia elétrica injetada na rede em períodos onde o consumo foi menor que a geração. A
energia consumida instantaneamente pelas unidades prossumidoras, ou seja, aquela que
não foi registrada pelo medidor, pode ser determinada a partir dos dados de geração total
de energia elétrica apontada pelo inversor subtraindo-se o montante de energia que foi
injetada na rede. A geração de energia elétrica medida tem média mensal de 132,56 kWh
com desvio padrão de 26,87 kWh e 385,24 kWh com desvio padrão de 75,59 kWh, para
os sistemas de Turvo e Criciúma, respectivamente.
As Figuras 01 e 02 apresentam os histogramas de energia elétrica gerada
pelos SFCRs mensalmente e a estimativa de geração dos sistemas dada pelo software. O
sistema de Turvo apresentou geração total anual medida de 1.590,70 kWh e 1.628,00
kWh simulada, o que representa uma diferença de 2,39 %. No sistema de Criciúma a
geração total medida foi de 4.622,86 kWh e a simulada foi de 5.384,00 kWh, com
diferença de 14,13 %. Os sistemas reais em operação podem apresentar condições de
sombreamento, sujidade e níveis de irradiação solar que diferem das configurações dos
sistemas modelados nos softwares, portanto, estas diferenças entre parâmetros medidos
e simulados são esperadas. O mês de outubro de 2017, por exemplo, foi marcado por
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condições meteorológicas desfavoráveis, sendo considerado um mês atípico já que a
média de precipitação para este mês na região sul normalmente tem valores entre 100 a
200 mm e em 2017 foi registrado 566 mm em Dionísio Cerqueira/SC, por exemplo
(INMET, 2017).

Figura 01 – Dados de energia elétrica gerada, estimada e medida, para o sistema de Turvo ao longo do ano de 2017.
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Figura 02 – Dados de energia elétrica gerada, estimada e medida, para o sistema de Criciúma ao longo do ano de
2017.
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A Figura 03 apresenta o perfil de injeção de energia elétrica das unidades
prossumidoras. A geração de energia elétrica dos SFCRs, está dividida em energia
elétrica injetada na rede e energia elétrica consumida instantaneamente.
Para o sistema de Turvo, 63 % da energia elétrica, em média mensal, foi
injetada na rede enquanto que para o sistema de Criciúma, a energia elétrica injetada na
rede, em média mensal, foi de 56 %, este perfil é bastante característico de residências
familiares. O consumo é reduzido durante o dia pois, normalmente, os indivíduos passam
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boa parte do dia fora de casa e o pico de consumo ocorre no período noturno. Dessa
forma, o número de pessoas em uma residência não tem impacto no perfil de consumo,
mas sim o nível de ocupação, ou seja, quanto tempo as pessoas permanecem na
residência e quantas pessoas permanecem (WALLIS; NACHREINER; MATTHIES, 2016).
A energia elétrica injetada na rede é consumida a noite ou em períodos em que
não há geração, por meio do sistema net metering. Ao final do período de análise o
abatimento no consumo proporcionado pelos SFCRs foi de 91,89 % e 87,62 %, para
Turvo e Criciúma, respectivamente.

Figura 03 – Balanço de energia injetada e consumida instantaneamente para os sistemas Turvo e Criciúma,
respectivamente.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou a análise energética de dois sistemas fotovoltaicos
em operação em cidades do sul de Santa Catarina, Turvo e Criciúma. A análise comparou
dados de simulação dos sistemas e a geração de energia elétrica medida por meio do
monitoramento dos inversores, os SFCRs apresentaram 2,39 % e 14,13 %
respectivamente, de diferença entre geração estimada e medida.
O levantamento de dados das faturas de energia elétrica das unidades
prossumidoras mostrou que 63 % da energia elétrica gerada, em média mensal, pelo
sistema de Turvo é injetada na rede enquanto para o sistema de Criciúma a média
mensal da energia elétrica injetada na rede foi de 56 %. Isso ocorre, pois, o consumo em
uma residência normalmente é reduzido durante o dia, já que, normalmente, os indivíduos
passam boa parte do dia fora de casa. Por meio do sistema net metering ao final do
período de análise o abatimento no consumo proporcionado pelos SFCRs foi de 91,89 %
e 87,62 %, para Turvo e Criciúma, respectivamente.
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Resumo: Este artigo tem o objetivo de mostrar a importância da utilização das
tecnologias digitais durante as aulas de matemática. Sua fundamentação teórica
está baseada nos autores Borba e Penteado (2007) e Valente (1999), que
destacam múltiplas vantagens quanto à sua utilização. A sua justificativa é situada
na ideia de que muitos conceitos matemáticos podem ser explorados com o auxílio
dos softwares voltados a esse fim. Aqui também ressalta-se a importância do
professor nesse processo de aprendizagem, que oferece a ferramenta ao aluno e
cria um ambiente propício de aprendizagem. Aqui é destacado o software
Geogebra. É um software que dispõe de muitos recursos que podem ser
explorados durante as aulas de matemáticas. Nesta proposta didática, o conteúdo
abordado foi função do 1º grau. Desta forma buscou-se a ajuda do software para
que o aluno pudesse compreender de uma forma objetiva, alguns conceitos, e o
comportamento de uma função. Esta proposta foi utilizada com os alunos do curso
de Licenciatura em Matemática, nas disciplinas de Estágio Supervisionado III e de
Tecnologias Digitais no Ensino da Matemática.
Palavras Chave: Função do 1º grau, Software Geogebra, Tecnologias, Oficinas.

1. Introdução

Este presente artigo apresenta uma proposta didática com
o intuito de aproximar as tecnologias digitais (TD) com o dia a dia da
sala de aula. Nos dias atuais, a TD está cada vez mais presente nas
atividades do cotidiano das pessoas.

É percebível que essa

tecnologia veio facilitar as tarefas diárias e a comunicação entre
pessoas. Dentre os mais jovens, os nativos digitais, destacado por
Prensky (2001, apud Coelho, 2012), há uma facilidade e intimidade

ISSN: 2526-4044 p. 334 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

para lidar com ela, além da capacidade de realizar múltiplas tarefas
simultaneamente.
Sendo esta tecnologia um facilitador em todas as
atividades do nosso cotidiano e no processo de construção do
conhecimento Valente (1999), o professor não pode simplesmente
ignorá-la, e não aproveitar todo o potencial que ela tem a oferecer,
como aproximar os campos de aprendizagem; o concreto e o
abstrato. Ainda sobre esta questão, as orientações dos PCNs
afirmam que:
O uso desses recursos traz significativas contribuições
para se repensar o processo de ensino e aprendizagem
de matemática à medida que relativiza a importância do
cálculo mecânico e da simples manipulação simbólica,
uma vez que por meio de instrumentos esses cálculos
podem ser realizados de modo mais rápido e eficiente
(BRASIL, 1998, p.43-44).

Desse modo o professor deve criar situações para o
aluno então manipulá-la Valente (1999). Para isso será importante o
professor reinventar-se, sair da sua zona de conforto e pesquisar,
buscar mais sobre esta tendência. Ainda segundo Freire (2015,
p.30): “Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino”. A partir
disso, torna-se imprescindível que o professor torne-se um
pesquisador, e também que desperte no aluno essa busca de
conhecer algo novo.
Assim,

o

objetivo

desta

proposta

didática,

é

de

proporcionar aos alunos, um novo olhar sobre o conteúdo de
Função. Mostrar aos alunos através de uma situação-problema,
como este tema está envolvido em situações do cotidiano. E isso
para o professor pode “desencadear o surgimento e novas
possibilidades para o seu desenvolvimento como um profissional da
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educação” (Borba e Penteado, 2007, p.15).
Para facilitar esse processo de ensino será utilizada uma
tecnologia digital para promover no aluno uma aprendizagem
significativa.

2. METODOLOGIA

Visando aproximar as tecnologias ao ambiente de
aprendizagem, esta proposta didática foi aplicada aos acadêmicos
do curso de Licenciatura em Matemática, das disciplinas de Estágio
Supervisionado III e Tecnologias Digitais no Ensino da Matemática.
Para esta proposta utilizou-se o software Geogebra e o conteúdo
abordado foi Função do 1º Grau. Após apresentar o conteúdo da
aula, o professor anunciou a seguinte problematização:
➢

Qual a quantidade necessária de piso cerâmico para se

revestir uma casa com uma área de 110m2?
Então o professor explicou que para calcular a quantidade
necessária de revestimento cerâmico para uma casa é necessário,
obviamente, sabermos o tamanho da casa. A quantidade de
revestimento cerâmico depende da área da casa, cujo resultado será
em metros quadrados, pois trata-se de cálculo de área. Sempre que
se faz esse cálculo é acrescentado um percentual na área total da
casa, pois sempre há uma “quebra” em virtude de recorte dos pisos
nos cantos. Este percentual, que é de oito por cento, é acrescentado
ao total da área da casa. A quantidade total de piso é obtida pela
fórmula 1.08𝑋, em que x é a área que será revestida.
O professor complementou que a quantidade de piso
depende, ou está em função, da área da casa que será colocada o
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revestimento. Nesse momento, o professor solicitou aos alunos que
anotem em uma folha a medida área da casa de cada um, para ser
usado posteriormente.
Para resolver este problema, o professor explicou que os
alunos utilizariam o software Geogebra para facilitar o processo de
aprendizagem e os instruiu a realizar os seguintes passos:
1- Digite a função 𝑓(𝑥) = 1.08𝑥 no campo de entrada no
Geogebra.
Figura 1: Gráfico da função

Fonte: Autor, 2018

2- Colocar um ponto sobre o eixo X (ponto A). Após,
traçou-se uma reta sobre o ponto A e perpendicular ao eixo X (reta
f).
Figura 2: Reta perpendicular ao eixo X

Fonte: Autor, 2018
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3- Inserir o ponto de intersecção entre a reta f e a reta da
função 𝑓(𝑥) = 1.08𝑥 (ponto B).

Em seguida, traçou-se uma reta

sobre o ponto B e perpendicular ao eixo Y (reta g), e foi inserido o
ponto de intersecção entre a reta g e o eixo Y (ponto C).
Figura 3: Reta perpendicular ao eixo Y

Fonte: Autor, 2018

4- Solicitar aos alunos que ocultem as retas f e g e criem
um segmento do ponto A ao ponto B, e outro segmento do ponto B
ao ponto C. Em seguida, foi solicitado para exibir os valores
numéricos dos pontos A e C.
Figura 4: Valores dos pontos A e C

Fonte: Autor, 2018
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Neste momento, o professor mostrou aos alunos que,
conforme é movimentado o ponto A, o seu valor vai mudando, e
consequentemente o ponto C vai mudando seu valor também. O
valor do ponto C está dependendo do valor do ponto A.
Então o professor complementou que para cada valor
correspondente do ponto A, que é o Conjunto Domínio da função,
tem um valor correspondente no ponto C, que é o Conjunto Imagem
da função, obtido através da lei de formação que é a própria função.
Para

finalizar

o

professor pediu

aos alunos

que

movessem o ponto A até o valor que corresponde à medida da área
da casa de cada um. E então ele explicou que o valor exibido sobre
o ponto C é a quantidade de revestimento necessário para aquela
medida da casa que cada aluno anotou no início da aula.

3. Considerações

Com esta proposta didática espera-se uma aproximação
do aluno ao uso de tecnologias durante as aulas de matemática.
Também busca-se promover uma familiarização do aluno com o
software Geogebra e suas ferramentas, que permitem ao usuário um
ensino dinâmico, no qual é possível fazer uma relação das janelas
de álgebra e geometria simultaneamente. Embora seja evidente que
essas

tecnologias

são

utilizadas

no

cotidiano

dos

alunos,

principalmente nas relações sociais, percebe-se que os mesmos não
terão muitas dificuldades para utilizá-las durante as aulas. Ao
professor, cabe a tarefa de inovar seus métodos de ensino, para
facilitar a aprendizagem dos alunos sendo o intermediador nesta
relação aluno-máquina. Com relação ao software Geogebra, este
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apresenta infinitas possibilidades para o seu uso durante as aulas de
matemática, cabendo então ao professor ver como ele pretende
trabalhar com cada conteúdo e utilizar este software para contribuir
na abstração dos conteúdos, sempre que necessário.
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Resumo: O uso de contêineres na construção civil iniciou-se a partir da demanda de novas práticas
construtivas que implicam em menores impactos ambientais, e também devido à necessidade de uma
destinação correta a milhares de contêineres que se encontram abandonados em portos de todo o mundo.
A estrutura modular do edifício contêiner gera economia na utilização de recursos como areia, tijolo, água,
ferro, entre outros. Desta forma, ela acarreta na redução de impactos ambientais para a extração de
recursos naturais e na geração de resíduos, além de minimizar poluição do ar e sonora durante a
construção. Entretanto a alta condutibilidade térmica das chapas do contêiner implica na necessidade de
estudo e aplicações de estratégias sustentáveis a fim de que seja estabelecido um adequado conforto
térmico na edificação, com o menor uso de energia elétrica. Visto isso, o presente trabalho tem como
objetivo apresentar dados de economia energética obtida através de mudanças estruturais visando o
aumento da eficiência térmica de uma edificação, que será sede da Associação Técnica sem Fronteiras
Brasil (TsF). Para tal, foi realizada pesquisa bibliográfica sobre alternativas em sustentabilidade para
edificações em contêineres, e a partir desta pesquisa foram definidas algumas alternativas para serem
simuladas no software eQUEST. Com o desenvolvimento deste trabalho, pode-se observar que a aplicação
de metodologias sustentáveis auxiliam na redução do consumo energético da edificação e também
contribuem para o conforto térmico.
Palavras-Chave: Edificação em contêiner, estratégias construtivas, conforto térmico, Técnica sem
Fronteiras Brasil.

1 INTRODUÇÃO
Os contêineres são recipientes modulares metálicos amplamente utilizados
para transporte marítimo e armazenamento de mercadorias. No entanto, a vida útil de
contêineres para transporte de cargas é de apenas dez a quinze anos. Após perderem
seu uso original, acumulam-se em extensos depósitos nas regiões portuárias (ARAÚJO,
2012; CARBONARI, 2015).
A necessidade de uma destinação aos milhares de contêineres que se
encontram abandonados em portos de todo o mundo, motivou o a introdução desses
equipamentos no mercado da construção civil. O uso de contêineres nesse setor é
ambientalmente correto e sustentável, uma vez que se reutiliza uma matéria-prima
estrutural de alta qualidade e se reduz significativamente a utilização de recursos e
geração de resíduos. Desta forma, o uso desta técnica alternativa de construção tem se
tornado cada vez mais frequente (PAULA; TIBÚRCIO, 2012).
Um dos maiores desafios do aproveitamento de contêineres no setor de
construção é garantir o conforto térmico para os ocupantes, em consequência da alta
condutividade do aço Cortén, seu principal material constituinte. Diante disso, o presente
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trabalho se propõe a apresentar a simulação termo-energética de uma edificação em
contêiner para uso comercial e educacional. No contêiner em questão estará situada a
sede da associação Técnica sem Fronteiras Brasil (TsF). A associação TsF nasceu na
Alemanha em 2010, a partir da iniciativa de engenheiros alemães, na cidade de
Nuremberg. Seu maior objetivo é apoiar estudantes de engenharia na implementação de
tecnologias de baixo custo, replicáveis, visando a melhoria das condições de vida nos
países em desenvolvimento.
No desenvolvimento do trabalho, foi realizada inicialmente uma revisão
bibliográfica detalhada sobre metodologias construtivas sustentáveis aplicadas a
contêineres. A partir disso, puderam ser escolhidas as principais alternativas a serem
aplicadas no projeto da sede da Associação TsF, a fim de que a edificação pudesse ser
simulada no software eQUEST (DOE2, 2018). A partir da simulação foram obtidos dados
relacionados à economia energética resultante das mudanças estruturais estratégicas
realizadas em um contêiner bruto. Espera-se que o presente trabalho contribua para o
estado da arte da temática em questão, bem como para que as características de
edificações sustentáveis possam ser disseminadas para a população em geral.
2 METODOLOGIA
A partir da revisão bibliográfica sobre estratégias construtivas sustentáveis
destacam-se as seguintes metodologias para manutenção do conforto térmico do
contêiner: aplicação de vidro duplo, telhado verde, cortina verde e isolamento térmico
(gesso e lã de rocha), na envoltória do contêiner. Com a seleção destas estratégias, foi
realizada a simulação energética do projeto da edificação com o auxílio do software
eQUEST. O contêiner simulado possui dois ambientes: uma sala menor para reuniões
com cerca de 17,8 m² e uma outra sala maior para eventos de 36,4 m².
Devido à edificação ainda estar em fase de implantação, estimou-se um perfil de
utilização e consumo energético com base em uma rotina de estudantes e professores
ocupantes. Foi considerado que o número máximo de ocupantes no contêiner são 20
pessoas. Assim, estimou-se uma jornada de trabalho com revezamento de 17 horas (8:00
as 22:00), com a rotatividade apresentada na Tabela 1.
Em relação ao uso dos condicionadores de ar, a temperatura considerada de
conforto térmico foi de 23,6 ºC, conforme ASHARE (2010). Com isto, o acionamento
destes equipamentos ocorrerá apenas em caso de a temperatura ambiente ser maior que
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Horá
ário (hora)

Percentual de ocupa
ação

8 - 10

33%

10
1 - 12

53%

12
1 - 13

13,33%
1

13
1 - 14

53%

14
1 - 18

33%

18
1 - 19

13%

19
1 - 22

33%

Fonte: Ellaborada pelos
s autores.
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Tabela 2 – Transmitância térmica dos materiais utilizados na envoltória do contêiner

Material

Transmitância Térmica
(W/m²K)

Transmitância Térmica
(Btu/hft²F)

Container bruto parede (CBP)

5,8811

1,036

Telhado Verde

0,76

0,134

Vidro duplo

2,731

0,48

Lã de rocha

0,780

0,137

Gesso

9,000

1,584

CBP + Lã + Gesso

0,596

0,105

CBT + Telhado verde

1,075

0,189

Vidro simples

8,358

1,47

Container bruto telhado (CBT)

4,761

0,839

Fonte: (ANDREOLLI, 2017); (MILBRATZ, 2007); (DE SOUZA, 2005).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os parâmetros limites admitidos na norma NBR 15220-3/2005 sobre
desempenho térmico nas edificações para vedação externa são de 3,6 W/m²K para as
paredes e 2 W/m²k para cobertura, valores menores que os apresentados pelo contêiner
bruto. Assim, são necessárias modificações tanto para atender a norma quanto para
melhorar a eficiência energética do ambiente.
Com as simulações propostas, foram obtidos os dados de consumo energético
antes (contêiner bruto) e pós (contêiner modificado) apresentados na Figura 2. Pode-se
verificar que os maiores gastos de energia ocorrem nos meses de agosto, setembro,
outubro e novembro. Com isso, pode-se concluir que a diferença de consumo em kWh
entre o contêiner bruto e o contêiner alternativo é consequência do uso de uma
arquitetura sustentável. Por meio das modificações construtivas estratégicas favoreceu-se
uma redução na carga térmica da edificação significativa, entre eles os meses com
temperaturas mais altas, consequentemente, diminuindo a necessidade de uso de
condicionadores de ar.
A energia economizada após realizar o projeto de eficiência termo-energética foi de
661,9 Kwh anual. Sendo que, esta economia encontra-se totalmente no setor para
condicionamento ambiental. O consumo elétrico em outros setores como equipamentos e
iluminação interna e externa é o mesmo para ambos os contêineres.
ISSN: 2526-4044 p. 344 - 934

7º Simpósio d
de Integração
o Científica e Tecnológica
T
do
o Sul Catarine
ense – SICT-S
Sul
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b
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o.

Fonte: Ellaborada pelos
s autores.
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no contêiiner bruto é estimado em 71
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do em 63%
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ença de 8%
8
na co ntribuição do gasto
o com en ergia do contêiner,
conforme Figura 4.
Figura 4 – Con
ntribuição em porcentagem de cada setorr no consumo total de energgia do contêin
ner

s autores.
Fonte: Ellaborada pelos
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Tabela 3 – Diferençça de carga téérmica simulada por amb
biente do coontêiner.

Ambiente
e

Bruto (kbtu/h)
(

A
Alternativo
o (kbtu/h)

Diferençaa (kbtu/h)

Reunião
o

15
5,7

6,2
2

9 ,5

Eventoss

31
1,2

12,,6

188,6

Fonte: E laborada pelo
os autores.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalhou apresentou uma comparação entre o consumo energético de
um contêiner bruto e um contêiner alternativo com a aplicação de estratégias construtivas
sustentáveis. Dentre as estratégias utilizadas, destaca-se: aplicação de vidro duplo,
telhado verde, cortina verde e isolamento térmico (gesso e lã de rocha), na envoltória do
contêiner. Para a simulação termo-energética de ambos os contêineres, utilizou-se o
software eQUEST. Com base na simulação, pode-se observar uma redução significativa
no consumo energético do contêiner alternativo, principalmente nos meses de agosto,
setembro, outubro, novembro e dezembro. Tais estratégias construtivas seriam
responsáveis pela redução de 661, 9 kWh anuais, sendo que principalmente para
condicionamento ambiente. Visto isso, conclui-se que as modificações propostas
mostraram-se boas estratégias sustentáveis a fim de que seja estabelecido um adequado
conforto térmico e redução do consumo energético da edificação sede da Associação
Técnica sem Fronteiras Brasil.
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Resumo: A constante procura por eficiência, rentabilidade e sustentabilidade reflete em
diversos setores econômicos e resulta na busca por inovação. Algumas empresas apostam em métodos
construtivos que minimizam e otimizam o consumo de materiais. Baseando-se nessa perspectiva, a
pesquisa embasou-se no estudo de obras que utilizam o sistema monolítico de EPS, ou seja, cuja alvenaria
é formada por painéis de poliestireno expandindo, tela de aço e argamassa projetada, garantindo
velocidade de execução, materiais recicláveis e excelentes características isolantes. Junto a essa inovação
construtiva, o estudo de caso abrangeu a implementação do BIM, visando comprovar que o mesmo auxilia
na compatibilização de projetos e, consequentemente, minimiza o retrabalho. Nesse contexto, buscou-se
estudar as etapas de execução do sistema monolítico de EPS e desenvolver o projeto arquitetônico e
hidrossanitário em BIM utilizando o software Revit para execução de residências geminadas que utilizem
esse sistema construtivo. Para alcançar os objetivos propostos na pesquisa, realizou-se uma revisão de
literatura, delimitou-se os materiais e métodos a serem utilizados e suas etapas de execução. Sendo a
pesquisa realizada através de coleta de informações sobre o sistema construtivo, pesquisa de campo e
acompanhamento de obra durante 6 meses. Para o desenvolvimento dos projetos em BIM, foram utilizados
dados e projetos em 2D do empreendimento e informações coletadas no acompanhamento da construção.
Como resultado, a pesquisa confirmou incompatibilidades do projeto arquitetônico com seus
complementares e com a execução in loco. Além disso, demonstrou-se que a modelagem digital 3D do
projeto junto a concepção e padronização dos seus componentes permitem uma construção virtual fiel do
empreendimento e auxiliam na minimização de incompatibilidades e, consequentemente, de desperdícios.
Em função disso, o desenvolvimento dos projetos em BIM serviu para criar um sistema modelo, compatível
e organizado, de modo a ser duplicado e executado em terrenos que possuam características similares às
do estudado neste estudo.
Palavras-Chave: Sistema Construtivo Monolítico; Construção com Poliestireno Expandido;
Building Information Modeling (BIM); Inovação Tecnológica; Compatibilização.

1

INTRODUÇÃO
No Brasil, a construção civil ainda sofre barreiras devido ao pouco

conhecimento por diferentes sistemas construtivos e a falta de mão de obra
especializada, observando-se ainda a predominância do uso de alvenaria convencional
nas construções, seja ela de tijolo cerâmico ou bloco de concreto (SOUZA, 2012).
Porém, junto à busca pelo desenvolvimento sustentável, algumas empresas de
construção civil têm procurado formas de vencer a crise e se adaptar ao mercado cada
vez mais exigente. Logo, tornou-se imprescindível a busca por inovações tecnológicas,
por métodos construtivos mais eficientes, mais limpos, mais rápidos, mais rentáveis e
mais

racionalizáveis.

Em

função

disso,

a

empresa

EcoLife

Empreendimentos

Sustentáveis optou por trabalhar com o sistema construtivo modular, de estruturas
monolíticas autoportantes, utilizando painéis de poliestireno expandido (EPS) revestidos
por telas de aço e argamassa projetada. Desta forma, pretende-se unir a inovação
construtiva da empresa aos benefícios que o software Revit possui, como a
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compatibilização de projetos. Para isso, utilizou-se a experiência do grupo EcoLife para
estudar as etapas construtivas do Sistema Monolítico e desenvolver o projeto
arquitetônico e hidrossanitário em BIM para execução de residências geminadas com três
unidades, construídas a partir desse sistema.
Para atingir tal objetivo e suprir as necessidades desse contexto, a ferramenta
BIM será implementada na empresa. Com essa tecnologia é possível criar projetos
virtuais mais precisos e integrados, permitindo boa visualização de cada fase do projeto,
oferecendo melhor suporte ao canteiro de obras e garantindo melhor análise e controle de
processos executivos (EASTMAN et al, 2011). Segundo José (2017), o BIM consegue
detectar a interferência entre projeto arquitetônico e complementares e antecipar
eventuais problemas de compatibilização. Portanto, o projeto torna-se mais rentável, com
menos retrabalho e, consequentemente, acarreta na redução do desperdício no canteiro
de obras.
1.1

Obras modulares com o uso de painéis autoportantes em EPS
Segundo Bertoldi (2007) o sistema de painéis pode ser chamado de sistema

construtivo monolite, pois foi desenvolvido pela empresa Monolite. Ele é definido como um
sistema construtivo modular, anti-sísmico, isolante térmico e acústico. Ele consiste num
sistema modular, composto pela união de painéis de EPS revestidos por malhas de aço, e
posteriormente cobertos por uma camada de argamassa estrutural.
Os painéis são industrializados e já vêm moldados, conforme Figura 1.
Primeiramente são encaixados sobre a laje conforme layout do empreendimento e, após
escorados, são recobertos por argamassa estrutural.
Figura 1 - Painel autoportante em EPS

Fonte: ABRAPEX (2017)

A obra na qual foi realizado o presente estudo de caso, utiliza o sistema
construtivo monolítico de EPS e baseia-se, principalmente, no método da empresa
Emmedue (2017).
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Com isso, a residência do estudo de caso possui paredes compostas por
painéis de EPS recobertos por camadas de argamassa estrutural. Esse sistema de
painéis pode ser utilizado para construções de 4 a 6 andares, mesmo em locais com
atividades sísmicas. Lembrando que para esses casos deve-se considerar mais reforços
estruturais com barras e telas de aço, além de camadas mais espessas de argamassa
projetada. A Figura 2 representa uma seção genérica dessa parede.
Figura 2 - Corte transversal do painel para parede estrutural

Fonte: Adaptado de Emmedue (2017)

As etapas de montagem e construção para o sistema Monolítico podem ser
divididas em:
I.

Encaixe dos painéis nos locais indicados em projeto arquitetônico e reforço (com
malha de aço) nas junções de paredes e cantos de janelas e portas (servindo como
verga e contraverga).

II.

Abertura de rasgos nos painéis, com o uso de equipamento térmico, para
passagem de componentes dos sistemas complementares (tubulações e fiações).

III.

Fechamento, com malha de aço, nos locais onde foram feitos os rasgos e posterior
projeção de argamassa nos painéis, de modo a torná-los resistentes e monolíticos.

1.2

Definição de Building Information Modeling (BIM)
O BIM é um software de base de dados que permite a criação e visualização

de um modelo 3D de modo a garantir informações detalhadas de quaisquer pormenores
que o usuário venha a precisar (CARDOSO et al, 2012). Ele está diretamente ligado ao
conjunto de informações e de processos que fazem parte do ciclo de vida da edificação,
sendo um modelo relacionado à elaboração de projetos e execução de empreendimentos
(CAMPESTRINI, 2015). A partir dele é possível criar projetos inteligentes, com modelos
virtuais que contenham informações relacionadas à geometria da edificação, de forma a
disponibilizar dados necessários para a construção do edifício (EASTMAN, et al., 2008).
José (2017) ainda explica que o BIM não é apenas um modelo limitado a
software e recursos computacionais, ele é um novo conceito de planejar, organizar,
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projetar e construir, no qual a base e fundamentação desta tecnologia está
intrinsecamente ligada ao armazenamento e compartilhamento de informações. Os
objetos do BIM são determinados por regras que definem suas características em relação
ao modelo, logo contêm informações a respeito da sua interação com outros elementos
desse modelo, por isso são conhecidos como objetos paramétricos (EASTMAN, et al.,
2008).
2

MÉTODO DA PESQUISA
A pesquisa foi realizada através de 4 (quatro) fases diferentes, de forma a seguir

uma linha lógica e contínua de procedimentos.
A primeira fase da pesquisa baseou-se no pré-projeto, no qual determinou-se o
tema, a seleção do assunto específico e a viabilidade de pesquisar tal assunto. Na
segunda fase ocorreu a pesquisa em campo, coleta de dados in loco, coleta dos projetos
desenvolvidos pela empresa em AutoCAD e informações pertinentes aos mesmos. A
terceira fase corresponde à aplicação e execução da pesquisa em si, na qual reuniu-se os
dados coletados, desenvolveu-se os projetos arquitetônicos e hidrossanitários através do
software Revit, para posterior processamento de resultados. A quarta fase foi a conclusão
da pesquisa, na qual foram verificadas as compatibilizações ou incompatibilizações dos
projetos realizados na pesquisa com os da empresa e com a execução, possibilitando
para a confecção do relatório final desta pesquisa.
3

ESTUDO DE CASO
A obra do estudo de caso fica no loteamento Jardim Nova Cachoeira no bairro

Cachoeira do Bom Jesus, em Florianópolis/SC. A edificação é composta por 3 casas
geminadas, cada uma com 2 pavimentos e 1 sótão, conforme figura 3.
Figura 3 – Plantas do pavimento térreo (a) e superior (b)
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(a)

(b)
Fonte: Adaptada de Ecolife (2017)

Para o desenvolvimento do projeto em BIM, utilizando o software Revit, foram
realizados os seguintes passos: (I) abrir o template arquitetônico dentro do software Revit,
(II) configurar os níveis de projeto, (III) inserir vínculos de AutoCAD, (IV) configurar e
modelar o baldrame, (V) configurar e modelar as paredes, (VI) configurar e modelar as
lajes, (VII) configurar e modelar as esquadrias, (VIII) modelar as escadas, (IX) modelar os
telhados, (X) inserir os equipamentos hidrossanitários e (XI) detalhar e modelar os muros.
Dessa forma, o projeto arquitetônico foi modelado e detalhando o máximo
possível para permitir melhor visualização e compatibilização. Como exemplo, pode-se
observar a figura 4 que apresenta o nível de detalhes de uma parede, onde todas as suas
camadas foram representadas.
Figura 4 – Camadas da parede

Fonte: elaborado pela autora.

Na figura 5, pode-se observar o empreendimento em perspectiva.
Figura 5 – Perspectiva do empreendimento.
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Fonte: elaborado pela autora.

Para o desenvolvimento do projeto hidrossanitário foram realizadas as seguites
etapas: (I) abrir o template hidrossanitário dentro do software Revit, (II) inserir vínculo
arquitetônico

desenvolvido

em

BIM,

(III)

copiar

e

monitorar

elementos,

(IV)

desenvolvimento do projeto de água fria. (V) desenvolvimento do projeto de esgoto e seus
detalhamentos. Como pode-se observar na figura 6, na qual representa a imagem 3D do
banheiro da suíte, o projeto hidrossanitário foi todo desenvolvido dentro do Revit.
Figura 6 – Representação 3D do esgoto e água fria: BWC suíte (casa 2)

Fonte: elaborado pela autora

4

CONCLUSÕES
Após a análise dos projetos desenvolvidos em Autocad e documentos coletados na

empresa, pode-se observar diversas incompatibilidades do projeto arquitetônico com seus
complementares e com a execução in loco. A viabilidade do modelo digital 3D do projeto
junto a concepção e padronização dos seus componentes permitiram a construção virtual
fiel do empreendimento. Sendo assim, observou-se que a modelagem em BIM ameniza e
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praticamente soluciona os grandes problemas de incompatibilidades, uma vez que elas se
mostram claras quando analisadas em três dimensões e podem ser corrigidas ainda em
fase de projeto. Fator esse, que muitas vezes passa despercebido quando analisado em
Autocad, uma vez que o processo de compatibilização nesse tipo de programa requer
muito da capacidade de atenção e imaginação do projetista, pois ele tem que analisar
todos os sistemas com base na sobreposição 2D de todas as plantas.
Com base nisso, o desenvolvimento dos projetos em BIM serviu para criar um novo
sistema modelo, compatível e organizado, de modo a ser duplicado e executado em
terrenos que possuam mesmas características.
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Resumo: O setor da construção civil é responsável por 40% da demanda de matéria-prima mundial e

gera em torno de três bilhões de toneladas de rejeitos por ano. A fim de dirimir parcela dos impactos
provocados por este setor, uma boa alternativa é a introdução de materiais recicláveis e residuais na sua
cadeia produtiva, tais como os contêineres. Visto isso, para que contêineres possam ser considerados
um tipo de construção sustentável seu projeto deve considerar fatores como eficiência energética, uso
dos recursos naturais, conforto térmico, acústico e visual, otimização do uso dos materiais, ventilação,
emissões, entre outros. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo geral descrever as
principais estratégias de sustentabilidade aplicadas em contêineres, bem como apresentar quais destas
serão aplicadas da sede da Associação Técnica sem Fronteiras Brasil (TsF), a qual busca apoiar
estudantes de engenharia na implementação de tecnologias de baixo custo em regiões em
desenvolvimento. Para tal, realizou-se pesquisa bibliográfica sobre alternativas em sustentabilidade para
edificações em contêineres e foi elaborado o projeto da sede através da parceria entre uma empresa
de engenharia e arquitetura com a associação TsF. A expectativa é de que o presente trabalho contribua
para o estado da arte da temática em questão e para o fomento do uso de tecnologias de baixo custo
voltadas a edificações sustentáveis, assim como a consolidação da parceria entre a UFSC, a Associação
Técnica sem Fronteiras e demais integrantes da sociedade civil envolvidos no projeto como empresas
locais e escolas da região.

Palavras-Chave: Edificações em Contêineres, Contêiner sustentável, Técnica sem Fronteiras Brasil

1 INTRODUÇÃO

No contexto do impacto ambiental provocado pela construção civil no cenário
nacional, estudos apontam que esse setor demanda fontes energéticas de forma
ineficiente e causa ações negativas ao meio ambiente. Esses resultados são provocados
pelo consumo excessivo de recursos naturais não renováveis e pela geração de resíduos.
Para dirimir parcela dos impactos provocados por esta atividade econômica, uma boa
alternativa é a introdução de materiais recicláveis e residuais na sua cadeia produtiva.
Entre os materiais residuais que podem ser aplicados na construção civil estão os
contêineres marítimos, que muitas vezes são abandonados, mesmo em perfeito estado,
aumentando impactos negativos ao meio ambiente. No mercado construtivo, este material
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vem sendo utilizado na construção de edificações sustentáveis, as quais visam otimizar
fatores como eficiência energética, uso dos recursos naturais, conforto térmico, acústico e
visual, otimização do uso dos materiais, ventilação e emissões em seus projetos
(GUEDES; BUORO, 2015; OSELLAME; D’ÁVILA, 2104; PAULA; TIBÚRCIO, 2012;
LACERDA, 2016).
Visto isso, o presente trabalho se propõe a apresentar as estratégias
construtivas sustentáveis orientadas para contêineres, bem como apresentar quais destas
foram escolhidas para serem aplicadas no contêiner que servirá de sede da Associação
Técnica sem Fronteiras (TsF), onde nesta serão oferecidos mini-cursos para a
comunidade, serão desenvolvidos novos projetos, além de servir como local de estudos
para os alunos associados. A Associação TsF nasceu na Alemanha em 2010, a partir da
iniciativa de engenheiros alemães, na cidade de Nuremberg. Seu maior objetivo é apoiar
estudantes de engenharia na implementação de tecnologias de baixo custo, replicáveis,
visando à melhoria das condições de vida nos países em desenvolvimento. Em 2018, a
TsF constituiu sua primeira sede no Brasil, e vem desenvolvendo projetos na área de
energia, resíduos e educação. O contêiner ficará situado na Universidade Federal de
Santa Catarina, Centro Araranguá - Jardim das Avenidas, e servirá de espaço físico para
as atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativas da associação.
Espera-se que o presente trabalho contribua para o estado da arte da temática em
questão, bem como para que as características de edificações sustentáveis possam ser
disseminadas na comunidade local, especialmente nas escolas, despertando o interesse
do público geral para questões relacionadas à eficiência energética e à utilização racional
de recursos.
2 METODOLOGIA
Primeiramente, foi realizada revisão bibliográfica detalhada pelos alunos de
participantes da Associação TsF e alunos da Universidade Federal de Santa Catarina
sobre os pressupostos teóricos relacionados às estratégias sustentáveis em contêineres
para uso em edificações. Foram utilizados como fonte de pesquisa: livros, artigos
científicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, relatórios de entidades
governamentais e sites especializados. Paralelamente, os alunos participantes realizaram
o levantamento de características locais, como clima, orientação solar, vegetação, e
acesso à rede elétrica e de água, para definição da localização do contêiner no Campus
Araranguá. A partir disso, deu-se inicio ao desenvolvimento do projeto da edificação a
qual será sede da associação, para tal a TsF firmou parceria com a empresa Mezcla
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Engenharia & Arquitetura, a qual desenvolveu o projeto o com auxílio de softwares de
projeto, sendo eles o AutoCad e o Google Sketch Up, incorporando no mesmo as
melhores alternativas construtivas encontradas na bibliografia previamente pesquisada,
adaptadas ao cenário local.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Estratégias de Sustentabilidade

Tornar um contêiner em uma edificação sustentável requer algumas ações, visto
que este não é feito para ocupação civil. Existem algumas as ações que podem tornar
esse tipo de edifício sustentável, como, por exemplo, a diminuição do consumo de
energia, a diminuição de emissões de gases poluentes, garantia da impermeabilização,
conforto térmico, entre outros (PAULA; TIBÚRCIO, 2012).
O posicionamento adequado de contêineres é essencial para um projeto que visa
conforto, seja para proteger-se de condições adversas ou para aproveitar os melhores
recursos energéticos. Comumente as edificações são orientadas para o norte, visto que
esta é a orientação que recebe mais horas de sol no inverno e menos horas no verão.
Para maximização da utilização do sol e vento no interior dos contêineres, também devese levar em conta a distribuição dos espaços internos, o tamanho e geometria do
ambiente (AGUIRRE et al., 2008; LACERDA, 2016).
Reconhecendo a importância da ventilação nas edificações em contêiner,
aconselha-se criar mecanismos de ventilação capazes de gerar correntes de ar no interior
da mesma. Para tal deve ser desenvolvido projeto das aberturas de acordo com a direção
do vento do local, previamente pesquisado (AGUIRRE et al., 2008).
O isolamento térmico é indispensável quando se constrói em contêineres, pois o
aço Cortén é um ótimo condutor térmico, o que acarreta no demasiado aquecimento da
edificação. Existem duas formas básicas de isolamento: a interna e a externa. O
isolamento interno é mais econômico, porém, menos eficiente já que a perda de calor é
rápida, devido à limitação de espaço interno e da espessura do material que se mostra
em torno de 10 cm. Quando utilizado o isolamento externo, há uma menor perda de calor,
pois se pode utilizar um material isolante de 10 a 30 cm de espessura. Entretanto, há
necessidade de vedação mais resistente pelo fato de estar mais exposta ao meio externo,
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encarecendo relativamente o seu custo. Como materiais isolantes, podem ser utilizadas
espumas de poliuretano, drywall, bioplásticos, placas de coco, isopor, lã de pet, lã de
vidro, lã de rocha, argila expandida entre outros materiais (OCCHI, DE ALMEIDA, 2016).
As superfícies dos contêineres devem ser pintadas preferencialmente com tintas
claras e à base de água para permitir índices adequados de luminosidade durante o dia
sem a utilização de lâmpadas, baixando sensivelmente o consumo de energia elétrica
para este fim. Externamente, recomenda-se que o contêiner receba pintura de tinta
térmica, a qual pode refletir em torno de 75% da radiação solar, e diminuir em até 15 oC da
temperatura das paredes e até 30% da temperatura interna. Além disso, a tinta evita a
condensação que pode ocorrer entre as paredes dos contêineres, quando soldados
(AGUIRRE et al., 2008; BOZEDA, 2016).
Devido ao baixo pé direito do contêiner, é recomendada a utilização de pisos
vinílicos, devido a sua pequena espessura, a qual evita comprometer o conforto do
usuário em relação à altura dos ambientes internos. Além disso, o piso vinílico é feito de
materiais recicláveis, ajuda no conforto térmico, é antirruídos, antiderrapante, antialérgico,
resistente, não mancha e é de fácil instalação. Contam ainda com linhas específicas para
áreas molhadas e tornam-se ainda mais atrativos pelo baixo custo. (BOZEDA, 2016)
Em relação a fundação da edificação, recomenda-se que haja uma elevação de em
torno de 40 cm do solo, onde sugere-se a disposição de um colchão de brita que
permanece em constante sombreamento. Em alguns casos é também empregada uma
abertura na estrutura do pavimento do contêiner de modo que o ar penetre pela parte
inferior do mesmo, passando previamente pela brita resfriada e realize a ventilação do
interior da edificação (AGUIRRE et al., 2008).
A iluminação nas edificações representa em torno de 3% do valor de energia gasta,
as formas propostas para a melhora deste consumo são: evitar acender a lâmpadas
durante o dia, utilizar a iluminação natural, apagar as lâmpadas sempre antes de sair do
cômodo, e utilizar lâmpadas de LED com selo Procel. Para isolamento da cobertura do
contêiner, uma boa estratégia é a utilização de cobertura vegetal do tipo extensiva, uma
vez que a mesma apresenta baixa carga estrutural, tem baixo custo de manutenção e
ainda é capaz de proteger termicamente a superfície que recebe maior incidência da
radiação solar no verão (AGUIRRE et al., 2008).
Recomenda-se a procura de alternativas de obtenção de energia, que possam
causar menos impacto e ser economicamente viável. A energia solar fotovoltaica, por
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exemplo, transforma a energia solar em energia elétrica através dos painéis fotovoltaicos
apresenta-se como uma boa alternativa (LACERDA, 2016).
3.2 Estratégias de sustentabilidade empregadas no projeto da sede da Associação
Técnica sem Fronteiras

Através do estudo de métodos e estratégias para obter-se uma edificação
sustentável e mais eficiente, foi discutido através dos resultados das pesquisas quais
seriam os melhores materiais a serem utilizados e quais métodos eram viáveis para
aplicação na edificação em contêiner a qual será a sede da Associação Técnica sem
Fronteiras. Inicialmente foi definido o tamanho do contêiner necessário, o escolhido foi do
modelo Dry de 40 pés, sendo que o mesmo possui 2,438 metros de largura; 12,92 metros
de comprimento; e 2,59 metros de altura; em seguida o local onde será fixada a
edificação foi escolhido, os fatores que foram levados em consideração foram a
acessibilidade, a direção do vento e a incidência solar. O espaço escolhido está situado
dentro do terreno da UNISUL, onde atualmente também estão sendo ministradas as aulas
da Universidade Federal de Santa Catarina. Neste local há pouca influência de membros
externos sobre o vento, podendo utilizá-lo da melhor forma. Também foi escolhido o
melhor posicionamento, onde fosse otimizada a ventilação cruzada no interior do
contêiner.
Através das pesquisas foram identificadas estratégias para obter o melhor conforto
térmico de forma sustentável. A cor escolhida para pintura do contêiner foi a branca, pois
de todas as cores, é a que reflete mais a radiação solar, fazendo com que a temperatura
do ambiente interno do contêiner seja amenizada. Além disso, para ajudar nesse
processo de proteção contra a radiação foi utilizado um telhado verde com gramíneas,
que será irrigado de forma eletrônica através de um sistema de bombeamento de água
desenvolvido com sistema Arduíno.
Além disso, ainda para promover o conforto térmico e também o isolamento
acústico, será utilizada lã de pet nas paredes e no teto do contêiner. Este material foi
escolhido devido estudos e simulações em softwares, além deste material ser de fácil
acesso e propor um bom isolamento, ele é obtido através de reciclagem, tornando a
edificação ainda mais sustentável. Após a aplicação do isolamento, foi planejado a
aplicação de gesso drywall, o qual torna a estética da parte interna da edificação mais
agradável além auxiliar na inércia térmica do ambiente. No assoalho foi escolhido a
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aplicação de pisos laminados, os quais não são escorregadios e não emitem muito
barulho ao pisar.
A ventilação no interior da edificação acontecerá através de aberturas planejadas a
fim de utilizar o vento local de maneira efetiva, possibilitando a formação de correntes de
vento. Isso foi conquistado através de duas janelas e uma porta na parte frontal do
contêiner, duas janelas na parte de trás e na lateral direita uma janela com brises, a fim
de dirimir a incidência de radiação direta, e na lateral esquerda será mantida a porta do
contêiner a qual auxiliará na ventilação cruzada.
O sistema elétrico do contêiner será aparente, protegido por material especifico, pois
desta forma qualquer alteração ou implementação de cabeamento será feita sem danificar
paredes, reduzindo os custos e facilitando os processos. Para o consumo de energia mais
eficiente foi proposto a utilização de lâmpadas LED, pois grande porcentagem do
consumo total advém da iluminação. Foi realizado também um projeto de geração de
energia através de módulos fotovoltaicos, com o intuito de fornecer toda a energia elétrica
necessária para manter as atividades exercidas ao longo do dia.
Após a escolha dos melhores métodos construtivos, a fim de tornar a edificação
sustentável, foi desenvolvido o projeto da sede da Associação Técnica sem Fronteiras
pela empresa Mezcla Arquitetura & Engenharia, o qual pode ser visualizado nas imagens
a seguir:
Figura 01 – Vista Frontal do Contêiner Sede da TsF

Figura 02 – Vista Lateral do Contêiner Sede da TsF

Fonte: Projeto da Sede da TsF feito pela empresa Mezcla Arquitetura & Engenharia

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme mencionado inicialmente, o presente artigo se propôs a apresentar as
estratégias construtivas sustentáveis orientadas para contêineres bem como apresentar
quais destas foram escolhidas para serem aplicadas no contêiner que servirá de sede
para a Associação Técnica Sem Fronteiras da UFSC, Araranguá. Por meio da revisão
bibliográfica foi possível identificar as alternativas construtivas sustentáveis para garantir
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que o projeto seja adequado ao clima local. Além disto, buscaram-se as melhores
alternativas relacionadas ao comportamento térmico e acústico, que visam otimizar a
ventilação natural e a inércia térmica através do posicionamento da edificação e de suas
aberturas. Os materiais escolhidos são em sua maioria de acabamento ecológico e
facilmente substituíveis por opções igualmente sustentáveis. Durante a execução do
projeto também será otimizado o uso dos materiais e dos recursos, a fim de reduzir os
desperdícios, o consumo de energia e as emissões.
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Resumo: Este artigo apresenta um relato sobre o projeto Centro de Estudo em Agroecologia e Agroenergia
no Extremo Sul Catarinense (CEAA-SC) que está sendo realizado por meio da parceria entre o
Departamento de Energia e Sustentabilidade/UFSC-Araranguá e Empresa de Extensão Rural Catarinense
(EPAGRI). O projeto previsto para ser executado durante dois anos tem apoio do Conselho Nacional de
Pesquisa (CNPQ) por meio do Edital Chamada Nº 21/2016. Os participantes incluem agricultores familiares,
grupos de certificação orgânica, extensionistas rurais, estudantes, pesquisadores e professores
universitários. Além da UFSC e EPAGRI, participarão pesquisadores da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Centro Universitário Barriga Verde i(UNIBAVE) integrantes da Rede Ecovida de
Agroecologia. Outra parceria importante será a Associação Técnica Sem Fronteiras que conta com
estudantes das áreas tecnológicas da UFSC e da Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg/Alemanha. O
foco dos estudos é direcionado para consolidar e desenvolver tecnologias voltadas para a produção
agroecológica associada à agroenegia. Especificamente, serão utilizadas estratégias para acumular
Carbono orgânico no solo, como Sistema Plantio Direto de Hortaliças, produção de “terra preta” a partir da
compostagem de biomassa e valoração de resíduos para usos na geração de energia renovável, aliado ao
dimensionamento do balanço energético dos sistemas produtivos estudados. Para isso, os atores serão
envolvidos em metodologias participativas de ensino, pesquisa e extensão com a instalação e
acompanhamento de unidades de referência nas propriedades familiares dos agricultores. Estes locais
serão o ambiente primordial dos trabalhos, visto serem espaços adequados para os atores exercitarem uma
proposta de formação transdisciplinar nas áreas de agroeenergia e agroecologia. Assim, espera-se
aproximar os saberes tradicionais com os conhecimentos técnico-científicos nas condições reais dos
sistemas produtivos agroecológicos e em transição.
Palavras-Chave: Agroenergia, Agroecologia, Sustentabilidade, Pesquisa-Extensão

1 INTRODUÇÃO

É crescente a demanda da sociedade por segurança alimentar, energética e
climática. Neste sentido, garantir a oferta de alimentos saudáveis e a geração de energia
é um desafio importante na agenda de ações de regiões e países. A combinação entre
agroecologia e agroenergia é uma resposta possível para este duplo desafio, uma vez
que se trata de uma alternativa capaz de equacionar o uso dos recursos naturais,
financeiros e mão-de-obra combinada à conservação ambiental, justiça social e proteção
climática.
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Neste contexto, a compreensão da emergência de um novo modelo em
substituição ao convencional na produção de alimentos e de geração de energia demanda
dos agricultores, técnicos e educadores um esforço de articulação socialtécnica-científica
para compreender e buscar soluções adequadas. De um lado, agricultores familiares e
técnicos são interpelados por consumidores que desejam ter esses alimentos
agroecológicos ou mais saudáveis em suas mesas. De outro lado, percebe-se que grande
parte dos resíduos agrícolas, além de poderem ser valorizados para a produção de adubo
orgânico, podem ser utilizados para geração de energia térmica, elétrica ou combustível,
reduzindo custos de produção para o agricultor. Paralelamente, pequenos produtores
rurais criam animais que produzem resíduos que impactam solo e água, entretanto
também podem se transformar em energia.
Estudos de Coelho (2012) e de Souza e colaboradores (2015) demonstram a
importância do trabalho dos diversos atores como produtores rurais, instituições de
pesquisa e técnicos para o sucesso de projetos de agroenergia. Por este motivo, é
fundamental a construção de metodologias e ferramentas para que alternativas
agroecológicas na produção de alimentos associada à valoração de resíduos possam ser
oferecidas. Desta forma, os benefícios ambientais, sociais e econômicos serão ampliados.
Neste cenário, nasce o Centro de Estudos em Agroecologia e Agroenergia no
território (CEAA-SC) das Encostas Gerais da Serra e Litoral Sul com o interesse de
integrar e combinar os conhecimentos da Empresa de Extensão Rural Catarinense
(EPAGRI). na área de agroecologia e do Departamento de Energia e Sustentabilidade da
Universidade Federal de Santa Catarina em agroenergia ambos localizados em
Araranguá. Além disto, visa reunir as redes de parceiros de cada uma das instituições
para ampliar o trabalho conjunto na produção de ciência, tecnologia e na socialização do
conhecimento.
A formação de núcleo de pesquisa participativa, envolvendo diferentes atores,
como estudantes, agricultores, extensionistas rurais e pesquisadores facilita a
identificação das limitações e potencialidades locais e a seleção de tecnologias e
espécies de maior facilidade de adoção pelos produtores.

2 CENTRO DE ESTUDOS EM AGROECOLOGIA E AGROENERGIA DO EXTREMO
SUL CATARINENSE (CEAA-SC)
O projeto relatado neste artigo se trata da constituição de um Centro de Estudos
em Agroecologia e Agroenergia no território das Encostas Gerais da Serra e Litoral Sul
Catarinense que tem como objetivo geral desenvolver e implementar projetos de pesquisa
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e extensão comunitária, produzir e divulgar informações e conhecimentos técnicos e
científicos, formar e capacitar investigadores, extensionistas rurais, agricultores,
graduandos e pós-graduandos em energia e sustentabilidade.
Os objetivos específicos do projeto compreendem:
• Adaptar e gerar conhecimentos, de forma participativa, para desenvolver
sistemas geradores de energia renováveis a partir de biomassa vegetal e animal aplicado
a sistemas agroecológicos e em transição;
• Elaborar estudo do balanço energético e de carbono em sistemas de
produção

consolidados

e

em

transição

agroecológica

comparativamente

aos

convencionais;
• Gerar tecnologia de produção para “terra preta”, base para a produção
agroecológica, a partir de biomassa disponível no território de abrangência do NEA;
• Viabilizar o uso do Sistema Plantio Direto de Hortaliças em propriedades
familiares de produção localizadas em solos frágeis do Litoral Sul e Encostas da Serra
Geral Catarinense;
• Identificar o potencial de valoração de resíduos para fins energéticos;
• Capacitar agricultores familiares orgânicos e em transição agroecológica
para a sua consolidação econômica e socioambiental com a adoção de conhecimentos e
práticas agroecológicas e de geração de agroenergia;
• Capacitar agentes de ATER e estudantes para que atuem como
multiplicadores de conhecimentos e práticas de agroecologia e agroenergia;
• Articular os núcleos de certificação participativa.

3 METODOLOGIA DO PROJETO

Para implantação de propostas transdisciplinares, a metodologia deve estar
baseada em compreender a realidade local, vivida pelos atores, e estabelecer formas de
intervenção, visando ampliar bem como popularizar os conhecimentos de agroecologia e
agroenergia. Isso se dará pelo uso de ferramentas de pesquisa-extensão-formação
vinculadas estritamente à realidade vivida pelas populações da região de Araranguá.
Entre as metodologias inovadoras utilizadas no contexto nacional e
internacional, opta-se pelos Projetos Criativos Ecoformadores (PCE), sugeridos por Torre
e Zwierewicz no ano de 2009 para dinamizar as Escolas Criativas, uma proposta
idealizada pelo então coordenador do Grupo de Pesquisa e Assessoramento Didático da
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Universidade de Barcelona – UB (Espanha) e que tem dinamizado um ensino vinculado à
abordagem transdisciplinar.
Nesse sentido, a perspectiva metodológica estimula um clima propício para a
aprendizagem por envolver a realidade e suas demandas, sendo que, a partir dos
problemas-diagnosticados, os atores pesquisam - sob a coordenação da equipe técnica
envolvida -, possíveis soluções que podem vir a ser implementadas com o propósito de
melhorar a realidade. Para tanto, seu desenvolvimento incorpora o conteúdo
programático, mas o transcende para que este se dinamize a partir das emergências da
realidade.
Além disso, a proposta facilita a inserção tecnológica, pois é configurada por
meio de uma sequência didática que pode ser disponibilizada em plataformas virtuais
para ser desenvolvida gradativamente. Também possibilita o uso de diferentes estratégias
e recursos didáticos, tais como atividades em equipe, uso de vídeos pedagógicos, visitas
a campo, entrevistas, bem como seminários e oficinas, já que na conclusão são previstas
formas de difusão das soluções criadas pelos atores, visando contribuir também com o
desenvolvimento sustentável de outros contextos.

4 ATIVIDADES REALIZADAS E PLANEJADAS
Entre fevereiro e julho de 2018 os estudantes e professores do Grupo de Estudos
em Energia e Sustentabilidade da Universidade Federal de Santa Catarina (GREENS) e
os extensionistas da EPAGRI já realizaram quatro reuniões no campus Araranguá da
universidade para tratar do planejamento das atividades do projeto. Em maio Com a
chegada dos primeiros recursos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico foram indicados os bolsistas do projeto: um estudante da graduação em
engenharia de energia e um estudante do ensino médio. Estes irão desenvolver estudos
para dimensionamento e implementação de um biodigestor numa pequena proprietária
rural da região. Para o início de agosto está planejada a apresentação por parte dos
extensionistas da EPAGRI ao GREENS dos conceitos de agroecologia bem como visita
do grupo – pesquisadores e extensionistas - à uma planta modelo com biodigestor de
baixo custo que está sendo desenvolvido em parceria entre a UFSC, Técnica Sem
Fronteiras e EPAGRI. As fases seguintes do projeto são apresentadas no Quadro I.
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Quadro I - Atividades e etapas para execução do projeto
Atividade

Etapas

Período

1 Implantação de lavouras
de estudo em Sistema
Plantio Direto de
Hortaliças e Sistema de
Acumulação de Carbono
Orgânico ao Solo: Cultivo
de maracujazeiro-amarelo

1.1.
Seleção e implantação das lavouras de estudo em SPDH
(unidades de referência); 1.2 Acompanhamento das lavouras de estudo
em SPDH;1.3 Atividades de ATER/Pesquisa em SPDH;1.4 Atividades
de capacitação dos atores
(agricultores/técnicos/lideranças/estudantes); 1.5 Coleta, tabulação,
análise de dados, escrita de materiais de publicação); 1.6 Atividade de
divulgação “Campanha Anual para a Promoção do Produto Orgânico”

2018.2/2019.1

2 Implantação de lavouras
de estudo: cultivo orgânico
de banana

2.1 Seleção e implantação das lavouras de estudo em cultivo orgânico
(unidades de referência); 2.2 Acompanhamento das lavouras de estudo
em cultivo orgânico de banana; 2.3 Atividades de ATER/Pesquisa em
cultivo orgânico de banana; 2.4 Atividades de capacitação dos atores
(agricultores/técnicos/lideranças/estudantes); 2.5 Coleta, tabulação,
análise de dados, escrita de materiais de publicação, 2.6 Atividade de
divulgação “Campanha Anual para a Promoção do Produto Orgânico”
3.1 Seleção e implantação das lavouras de estudo em SPDH
olerícolas (unidades de referência); 3.2 Acompanhamento das
lavouras de estudo em SPDH olerícolas; 3.3 Atividades de
ATER/Pesquisa lavouras de estudo em SPDH olerícolas; 3.4
Atividades de capacitação dos atores
(agricultores/técnicos/lideranças/estudantes), 3.5 Coleta, tabulação,
análise de dados, escrita de materiais de publicação; 3.5 Atividade de
divulgação “Campanha Anual para a Promoção do Produto Orgânico”
4.1 Seleção e implantação das lavouras de estudo em SPDH olerícolas
(unidades de referência), 4.2 estudo em SPDH olerícolas, 4.3
Atividades de ATER/Pesquisa lavouras de estudo em SPDH olerícolas
4.4 Atividades de capacitação dos atores
(agricultores/técnicos/lideranças/estudantes
5.1 Seleção e implantação das unidades de avaliação energética
(unidades de referência), 5.2 Acompanhamento das unidades de
avaliação energética (Lavouras de estudo), 5.3 Atividades de
ATER/Pesquisa das unidades de avaliação energética (Lavouras de
estudo), 5.4 Atividades de capacitação dos atores
(agricultores/técnicos/lideranças/estudantes), Coleta, tabulação, análise
de dados, escrita de materiais de publicação, Atividade de divulgação
“Semana Nacional de Ciência e Tecnologia”.

2018.2/2019.1
2019.2

6.1 Estudo de fundamentos e seleção da propriedade rural de

2018.2/2019.1
2019.2

3 Implantação de lavouras
de estudo: SPDH no
cultivo de olerícolas.

4. Implantação de lavouras
de estudo: SPDH no
cultivo de mandioca e
aipim.
5. Implantação de
avaliação da eficiência
energética de sistemas de
produção agroecológicos

6. Implantação de
sistemas geradores de
energia renováveis a partir
de biomassa vegetal e
animal aplicado a sistemas
agroecológicos e em
transição

7 Estudo e implantação de
unidade de produção de
composto orgânico
funcional (“terra preta”)

8 Atividades de apoio
pedagógico aplicado a
formação relacionadas aos
temas de interesse da
agroecologia e produção
orgânica

estudo(unidades de referência); 6.2 Implantação de um biodigestor de
baixo custo em uma pequena propriedade rural familiar de estudo, 6.3
Acompanhamento das unidades de produção de energia (propriedade
de estudo), 6.4 Atividades de ATER/Pesquisa das unidades de
produção de energia (propriedade de estudo), 6.5 Atividades de
capacitação dos atores (agricultores/técnicos/lideranças/estudantes),
6.6 Coleta, tabulação, análise de dados, escrita de materiais de
publicação; 6.7 Atividade de divulgação “Semana Nacional de ciência
e tecnologia”
7.1 Estudo e Implantação da unidade de produção de composto
funcional (unidades de referência); 7.2 Acompanhamento das unidades
de produção de composto “terra preta”; 7.3 Atividades de
ATER/Pesquisa das unidades de produção de energia (propriedade de
estudo);7.4 Atividades de capacitação dos atores
(agricultores/técnicos/lideranças/estudantes); 7.5 Coleta, tabulação,
análise de dados, escrita de materiais de publicação; 7.6 Atividade de
divulgação “Semana Nacional de ciência e tecnologia”.
8.1 Atividade de formação agroecológica com enfoque pedagógico, 8.2
Atividade de formação de lideranças para jovens agricultores com
enfoque agroecológico.

Fonte: elaborado pelos autores
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades de estudo, pesquisa e extensão do Centro de Estudos em
Agroecologia e Agroenergia no território das Encostas Gerais da Serra e Litoral Sul
Catarinense permitirá agregar atores locais dispersos neste território, além de inserir
outros que talvez não teriam tal motivação ao serem chamados a contribuir. Além disso,
destaca-se que o CEAA-SC está inserido, essencialmente, na resolução de problemas da
realidade dos agricultores familiares e da sociedade organizada, o que deverá resultar em
benefícios ambientais, sociais e econômicos para todos.
Por fim, cabe ressaltar que o Centro abrirá oportunidade de investigações
científicas nos níveis de graduação e pós-graduação na área de energia e
sustentabilidade e estas poderão contribuir também para a construção e consolidação de
políticas públicas como o Programa Catarinense de Energias Limpas e a Política Nacional
de Agroecologia e Produção Orgânica.
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Resumo: A alface (Lactuca sativa) é uma hortaliça com alta aceitação e popularidade no mercado mundial,
tornando-se uma das principais no “ranking” de consumo. Contudo a maior parte do seu cultivo ocorre por
pequenos e médios produtores que demandam alto gasto na utilização de herbicidas ou de mão de obra
para capina e outras formas de controle para as plantas daninhas. Uma possível alternativa ao uso de
herbicidas químicos ou constantes capina que tomam tempo e dinheiro dos produtores, é a utilização de
coberturas de solo que dificultem a emergência dessas plantas. Diante disso, o trabalho teve por objetivo
comparar o desenvolvimento de plantas de alface crespa sob diferentes tipos de coberturas de solo (lona
preta e palha de milho) na região do extremo sul catarinense. O estudo foi realizado no IFC – Campus
Santa Rosa do Sul, seguindo o delineamento de blocos casualizados com três tratamentos e três
repetições. Os dados foram submetidos à análise de variância ANOVA (P < 0,05) e as médias calculadas
pelo teste Tukey a 5%. Em função da alta competição causada pelas plantas invasoras durante o
desenvolvimento da cultura de alface, a variável altura do caule foi superior e estatisticamente significativa
na testemunha sem cobertura de solo e sem controle de invasoras.
Palavras-Chave: Adaptação, Competição, Controle de invasoras, Lactuca sativa.

1 INTRODUÇÃO

A alface (Lactuca sativa) é uma planta que pertence à família das Asteraceae,
fonte de vitaminas A, C, cálcio e fósforo, além de conter propriedades ditas “calmantes”,
tratando-se assim de uma das hortaliças mais consumidas no mundo (GIANCOTTI;
MACHADO; YAMAUTI, 2010, p. 1300).
Por ser uma das hortaliças das mais consumidas, requer grande demanda de
produção, contudo é cultivada em sua maior parte por pequenos produtores, que para
competir no mercado necessitam de alta produtividade, rendimento e acima de tudo
qualidade do produto, características estas diretamente relacionadas ao manejo
adequado (FERREIRA, et al. 2013, p. 1).
Entre as práticas de manejo adequadas e eficientes para um bom
desenvolvimento da cultura, encontram-se o controle de plantas invasoras, que por sua
vez invadem a área de cultivo e competem com a cultura por recursos (água, luz e
nutrientes), além de dificultarem a colheita e servirem de hospedeiras para pragas,
podendo ser uma característica variavelmente benéfica de acordo com o tamanho da
infestação (ZANATTA, et al., 2006, p. 40).
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Pitelli (1985, p. 18) afirma que a interferência das plantas invasoras sobre as
culturas varia de acordo com inúmeros fatores característicos da cultura implantada, da
comunidade infestante e principalmente ao período em que elas convivem. A utilização de
cobertura de solo durante o cultivo e o material constituinte da mesma influi diretamente
no aparecimento e na taxa de supressão da comunidade infestante.
Atualmente o mercado consumidor vem mudando seus hábitos de consumo,
abrindo caminho para um novo nicho de mercado, em busca dos produtos chamados
“sustentáveis” (sem agroquímicos), que não agridam o meio ambiente para serem
produzidos e são aparentemente mais compensadores em relação aos produzidos de
forma convencional.
O constante uso de herbicidas para o controle de plantas invasoras além de
não ser considerado “sustentável” oferece grandes riscos a saúde de seus aplicadores,
além de demandar boa parte da renda do pequeno agricultor para sua aquisição.
Para minimizar ou extinguir o uso de produtos químicos no controle de plantas
invasoras estão sendo utilizados diversos controles alternativos, dentre eles o uso de
coberturas de solo, como lona plástica, palha e cascas (REIS et al., 2012, p. 80).
Diante ao exposto e pretendendo buscar alternativas para a diminuição do uso
de herbicidas no controle de plantas invasoras, o objetivo do trabalho foi verificar a
interferência de dois tipos de cobertura de solo (lona de polietileno preta e palha de milho)
em relação ao rendimento da cultura da alface crespa em Santa Rosa do Sul.
2 METODOLOGIA

O experimento foi conduzido entre os meses de março e abril de 2018, no setor
de olericultura do Instituto Federal Catarinense – campus Santa Rosa do Sul (IFC). O
município situa-se a 29° 8’ 15” Sul e 49° 42’ 45” Oeste, com altitude média de 9 metros
(DBCity, 2018, p. 1). De acordo com a classificação climática de Köppen, modificada por
Dantas et al. (2007), o clima da região é do tipo subtropical úmido com precipitação anual
em torno de 1200 mm e o solo classificado como Gleissolo.
Foi realizada análise do solo da área experimental e com base nos resultados
(Tabela 1), realizou-se a recomendação da adubação usando 98 kg ha-1 de superfosfato
triplo (41% P2O5), 311 kg ha-1 de ureia (45% N) e 259 kg ha-1 de cloreto de potássio (60%
KCl).
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Tabela 1 - Resultados da análise de solo da área experimental.

K
pH em água

pH SMP

6,0

Ca

Mg

Al

P mg/dm3

6,1

>100

M.O g/kg
204

13

cmol
4,3

/dm3
0

4,0

Argila
%
20

Fonte: Os autores.

O delineamento experimental adotado foi o de blocos casualizados, com três
tratamentos e três repetições. As parcelas possuíam uma área de 1,7 m² totalizando 15,4
m² de área experimental.
Os tratamentos foram compostos por dois diferentes tipos de cobertura, sendo C1
com cobertura com lona de polietileno de coloração preta (20 micras), C2 cobertura de
material vegetal (palha de milho) e C3 a testemunha, sem nenhuma cobertura e controle
sobre as plantas invasoras.
O preparo do solo foi realizado com encanteirador acoplado ao trator e após
ocorreu a adubação de base realizada manualmente à lanço sobre a área. A instalação
do sistema de irrigação por gotejamento foi realizado em seguida através da disposição
de duas mangueiras com gotejadores espaçados em 0,30m e vazão de 1,6 L/h, ao longo
da parcela entre as linhas centrais. A irrigação foi realizada sempre que necessária, por
avaliação visual, permanecendo ligada por um período de duas horas.
No tratamento C1 a lona de polietileno foi aplicada manualmente e fixada na
lateral da parcela com uma camada de solo e a abertura para o transplante das mudas foi
realizado com o auxílio de um marcador. Já o tratamento C2 com cobertura de palha de
milho inteira foi utilizado uma camada de 3 ± 1cm, disposta uniformemente sobre a
parcela.
As mudas de alface com média de seis folhas definitivas foram transplantas no
espaçamento de 0,25 x 0,20m com auxílio de uma plantadeira manual. Em cada parcela
havia quatro linhas com 1,5 m de comprimento e 28 plantas sendo avaliadas as seis
plantas centrais.
Quando as plantas de alface atingiram o ponto ideal de colheita (45 dias após o
transplante) foram cortadas rente ao solo e encaminhadas imediatamente ao laboratório
para a determinação de massa verde, contagem do número de folhas e altura do caule.
No mesmo dia foi avaliada, de forma visual, a quantidade de plantas invasoras por
tratamento e a distinção entre mono e eudicotiledôneas.
A determinação da massa verde das plantas de alface foi realizada com auxílio de
uma balança de precisão e após uma amostra foi encaminhada para estufa de circulação
forçada de ar a 65 ºC até massa constante.
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Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias pelo teste
Tukey a 5%, utilizando o programa Sisvar.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O número de folhas, conforme Tabela 2, não apresentou interação significativa
entre os fatores em todas as avaliações realizadas.
Ao contrário de Ziech et al. (2014, p. 951), que encontraram maior média do
número de folhas de alface (24 folhas) quando submetido à cobertura de solo,
possivelmente causados pelos efeitos positivos da utilização de materiais orgânicos na
cobertura.
No experimento, o material de cobertura pode ter influenciado negativamente no
resultado, pois uma cobertura era de material sintético (lona de polietileno) não
contribuindo nutricionalmente, além de favorecer o aumento da temperatura do solo,
causando diminuição no desenvolvimento das plantas de alface, mesmo que não tenha
ocorrido competição com as plantas invasoras. Já o tratamento com cobertura de palha
de milho inteira, não houve tempo suficiente para decomposição da mesma e
fornecimento de incremento nutricional (ciclagem de nutrientes), bem como a camada e a
disposição da mesma não foram suficientes para inibir o desenvolvimento de plantas
invasoras.
Com relação aos valores de massa verde, o tratamento sem cobertura de solo
(testemunha) foi estatisticamente superior aos demais tratamentos, porém a massa seca
não diferiu (Tabela 2). Isso ocorreu provavelmente em função do alongamento do caule
devido à alta competição com as plantas invasoras. Ao contrário de Reghin et al. (2001, p.
9), que observaram aumento de 22,12% na taxa de massa verde de alfaces submetidas a
cobertura de solo com lona de polietileno.
A altura do caule das plantas de alface diferiu estatisticamente entre os
tratamentos, com base nos dados apresentados na Tabela 2, em que se destaca que a
testemunha (sem cobertura), que obteve desempenho superior quando comparado aos
demais tipos de cobertura de solo utilizados, apresentando média de 8,6 cm de altura de
caule, mostrando assim maior alongamento do mesmo quando em solo descoberto.
O maior alongamento do caule ocorreu em função da competição por luminosidade
com as plantas invasoras o que proporciona aumento no desgaste da planta direcionando
energia para alongamento ao invés de incremento na produtividade de folhas.
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Plantas de alface que apresentam o caule alongado não são interessantes
economicamente para a cultura, pois a parte desejada são as folhas, uma vez que o caule
não é apreciado pelo consumidor (EMBRAPA, 2014, p. 7).
Monteiro Neto et al. (2014, p. 49) também verificaram que a altura de plantas de
alface mostrou-se maior quando submetidas a solos sem presença de cobertura em
relação aos solos cobertos.
Tabela 2 - Altura de caule, número de folhas, massa verde e seca de plantas de alface crespa em dois tipos de
cobertura do solo, além do controle. Santa Rosa do Sul/SC, IFC, 2018.

Tratamentos

Altura de caule

Número de

(cm)

Folhas

1

Massa Verde (g)

Massa Seca (g)

Lona Polietileno

2,23 a

9,93 a

53,38 b

13,43 a

Palha de Milho

2,60 a

15,60 a

144,82 a

17,00 a

Testemunha

8,66 b

17,46 a

191,52 a

14,93 a

Fonte: Os autores.
1Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade.

As análises visuais da infestação de plantas invasoras mostraram que o banco de
sementes da área experimental era predominantemente constituído por duas espécies de
plantas

conhecidas

como

a

monocotiledônea

tiririca

(Cyperus

rotundus)

e

a

eudicotiledônea picão branco (Galinsoga parviflora). Entretanto, ao longo de toda área
experimental a predominância era de espécies monocotiledôneas.
Outra característica importante observada foi a variação do banco de sementes
invasoras ao longo da área experimental, ou seja, nas áreas mais úmidas, a quantidade
aumentava independente do tratamento. Este fator pode estar relacionado à má
drenagem apresentada na área principalmente onde ocorreu maior incidência de
invasoras. As taxas de germinação flutuantes de bancos de sementes invasoras são
governadas

pelas

ações

ambientais

tais

como:

mudança

de

temperatura

e,

principalmente, conteúdo de umidade no solo (CARMONA, 1992, p. 8).
Sobre a supressão de plantas invasoras, pôde-se observar através de avaliação
visual que as plantas submetidas a nenhuma forma de cobertura de solo (testemunha)
demonstraram grande infestação, superior aos demais tratamentos, devido ao possível
aumento da luminosidade incidente no solo descoberto, fator este que pode ter
influenciado na quebra de dormência das sementes invasoras. Contudo na cobertura com
plástico (C1) apresentaram menor taxa visual de plantas invasoras em todos os blocos,
tanto monocotiledôneas quanto eudicotiledôneas.
Já a cobertura com palha de milho (C2), mostrou grande quantidade de invasoras,
semelhante à testemunha (C3) (Tabela 2), acreditando-se que esse resultado ocorreu
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devido à palha estar disposta inteira dificultando a cobertura uniforme do solo,
proporcionando áreas livres para o desenvolvimento de plantas invasoras.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A altura do caule foi superior nas plantas de alface testemunha (sem cobertura de
solo - sem controle de invasoras).
A massa verde em plantas de alface foi maior no tratamento sem cobertura de solo
comparada a coberturas com palha de milho e lona de polietileno preta.
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Resumo: O sistema elétrico brasileiro tem passado por uma evolução nos últimos anos, com a integração
de fontes de energia intermitente e integração de geração distribuída. Além disso, para reduzir a demanda
que ocorre no chamado horário de pico, o administrador do sistema elétrico lançou a chamada tarifa branca,
disponível para consumidores residenciais a partir do início de 2018, que apresenta preços de tarifa
reduzidos para os horários fora de ponta e preços de tarifas mais elevadas para o horário de ponta,
estimulando assim a redução do consumo neste. Deste modo o presente artigo tem como objetivo
apresentar a esta nova modalidade tarifária comparando-a com o modelo tarifário convencional. Tal
modalidade poderá trazer benefícios em termos de custo da tarifa para este consumidor, no entanto a
análise do perfil de carga é necessária. Assim este artigo apresenta um comparativo do custo da tarifa para
o consumidor médio, de acordo com a pesquisa de posse de equipamentos e hábitos de uso, considerando
o consumidor residencial da região sul do Brasil. Entre os principais resultados, observa-se que a simples
troca de modalidade tarifária para este consumidor médio não será vantajosa, sendo necessário algum
esforço ou mudança de hábito para este consumidor de modo a transferir seu consumo do horário de ponta
para o horário foram de ponta.
Palavras-Chave: tarifa convencional, tarifa branca, eficiência energética.

1 INTRODUÇÃO
Considerando a recente evolução do sistema elétrico no Brasil, com a inclusão
gradativa de fontes intermitentes, como a energia solar fotovoltaica e energia eólica e
ainda os incentivos à instalação de geração distribuída (GD), a modernização do sistema
tarifário brasileiro tornou-se necessária. A Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
vem publicando uma série de resoluções de atualização do sistema tarifário, sendo um
dos marcos a publicação Resolução normativa n. 414 de 2010 (ANEEL, 2010), que
modernizou o sistema tarifário vigente desde os anos 1980. Além disso, pode-se citar a
inclusão do sistema de bandeiras tarifárias por meio da resolução ANEEL n. 547 de 2013
(ANEEL, 2013), a geração distribuída por meio da resolução ANEEL n. 482 de 2012,
atualiza pela resolução ANEEL n. 687 de 2015 (ANEEL, 2015) e o tema principal deste
trabalho, a tarifa branca, incluída pela resolução ANEEL n. 733 de 2016. (ANEEL, 2016).
Segundo a resolução ANEEL n. 733 de 2016, a partir de 1º de janeiro de 2018
estão aptas a migração da tarifa convencional, os consumidores com consumo mensal
médio acima de 500 kW.h e as novas ligações. A partir de 1º de janeiro de 2019 os
consumidores com consumo mensal médio acima de 250 kW.h e a partir de 1º de janeiro
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A Eq.(1) apresenta o método de cálculo do valor parcial da tarifa convencional enquanto
Eq. (2) apresenta o método de cálculo para a tarifa branca.
(1)

V P = EA ´ T E

Na qual EA é valor do consumo mensal em kW.h e TE é o valor da tarifa de energia em
R$/kW.h.
(2)

V P = EAP ´ T E P + EAI ´ T E I + EAFP ´ T E FP

Na qual EAP, EAI e EAFP são valores de consumo mensal em kW.h respectivamente para
os postos de ponta, intermediário e fora de ponta e TEP, TEI e TEFP são os valores da
tarifa de energia em R$/kW.h para os postos de ponta, intermediário e fora de ponta
respectivamente.
2

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir dos dados da curva de carga do consumidor médio da região sul

(Figura 2) e considerando os horários estabelecidos para os postos tarifários de ponta,
intermediário e fora de ponta pela CELESC, conforme a Figura 1 e as tarifas vigentes, a
Tabela 1 é obtida. Observa-se o valor parcial de R$ 103,12 para o consumidor que optar
pela tarifa convencional e de R$ 105,76 para o consumidor que optar pela tarifa branca.
Tabela 1 – Comparativo de valor parcial para o consumidor, considerando a tarifa branca e tarifa convencional.

Consumo Mensal (kW.h)
Participação
Valor Parcial (R$)
Participação

Tarifa Branca
Tarifa
Ponta
Convencional Fora de Ponta Intermediário
224,25
167,875
18,425
37,95
100%
74,9%
8,2%
16,9%
103,12
65,89
9,62
30,25
100%
62,3%
9,1%
28,6%

Total
224,25
100,0%
105,76
100%

Fonte: Os autores.

Assim, para o consumidor médio residencial, a troca da tarifa convencional
para a tarifa branca não é vantajosa, tornando o valor da conta de energia 2,5% maior.
Para tornar vantajosa a troca de modelo tarifário o consumidor terá que alterar seus
hábitos de consumo ou investir em equipamentos mais econômicos. A partir de uma
transferência de consumo de energia de 4% do posto tarifário de ponta para o posto
tarifário fora de ponta a tarifa branca passa a ser vantajosa, conforme mostra a Tabela 2.
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Consumo Mensal (kW.h)
Participação
Valor Parcial (R$)
Participação

Tarifa Branca
Tarifa
Convencional Fora de Ponta Intermediário
Ponta
224,25
177,225
18,425
28,6
100%
79,0%
8,2%
12,8%
103,12
69,56
9,62
22,80
100%
68,2%
9,4%
22,4%

Total
224,25
100,0%
101,98
100%

Fonte: Os autores.

Entre as opções que podem ser exploradas pelo consumidor para reduzir o
consumo no horário de ponta e que de acordo com a Figura 2 representam parte
significativa do consumo, estão a postergação do uso do chuveiro para depois do horário
de ponta e o investimento em sistemas de iluminação de maior eficiência.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observando os resultados obtidos para a simulação do valor de tarifa
convencional e tarifa branca para o consumidor médio residencial, observa-se que não há
vantagem na troca de modalidade tarifária. A modalidade branca só passará a ser
vantajosa para com a mudança de hábitos de consumo deste consumidor, por meio da
transferência de carga a partir de 4% entre o posto tarifário de ponta e fora de ponta.
Vale destacar que os resultados são válidos para o consumidor médio e o
conhecimento dos hábitos de consumo de um consumidor em particular passa pela
medição do consumo por meio de um sistema de medição capaz de totalizar o consumo
em diferentes horários do dia. Tal sistema encontra-se em desenvolvimento pelo grupo e
será objeto de trabalhos futuros.
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Resumo: Na cidade de Araranguá o consumo de água de poço é bastante comum. Contudo, a água
subterrânea pode apresentar elevada concentração de íons metálicos, entre eles o íon Al3+. Apesar de o
alumínio ser um elemento abundante na Terra, este não é essencial para o organismo e pesquisas apontam
que seu consumo é prejudicial à saúde. Este estudo visa reduzir a concentração de alumínio da água de
poço a fim de alcançar os padrões de potabilidade previstos em lei. A quitosana é um biopolímero derivado
da quitina utilizado na remoção de íons metálicos via processos de adsorção. Desta forma, foi criado um
dispositivo com operação em fluxo contínuo usando quitosana impregnada em material suporte. Para a
impregnação foi preparada uma solução de quitosana em ácido acético. O protótipo foi desenvolvido
pensando-se na futura instalação em um reservatório residencial, para assim fornecer água para beber e
cozinhar. O protótipo foi feito de vidro, permitindo que a água de entrada escoasse através do material
suporte, que foi colocado em molduras dentro do aquário. A água foi coletada de uma residência da cidade
de Araranguá e foram feitos experimentos com o protótipo, alterando-se a vazão e a área de contato do
material impregnado com quitosana e a água, sendo assim possível alcançar resultados satisfatórios.
Palavras-Chave: Água de poço, alumínio, quitosana, remoção de metais.

1 INTRODUÇÃO
A drenagem ácida mineral (DAM) causada pela extração do carvão é um dos
danos ambientais mais evidentes na região carbonífera do Sul de Santa Catarina. As
principais características da DAM são o baixo pH e elevadas concentrações de sulfatos e
diferentes íons metálicos. Além do impacto nos mananciais superficiais da região, a água
subterrânea também é contaminada por conta da infiltração das águas superficiais. A
concentração de alumínio em águas naturais – pH entre 6 e 9 – é baixa, pois o alumínio
contido nas rochas não se dissolve. Porém, quando as águas são acidificadas, o alumínio
torna-se solúvel na forma do íon Al3+. Devido ao excesso de acidez, a água subterrânea é
capaz de dissolver o alumínio presente em leitos e rochas, o que torna possível a
contaminação da água de poços da região.
A principal via de exposição, não ocupacional, do ser humano ao alumínio, é
por ingestão de alimentos e água. De acordo com a portaria nº 2914 do Ministério da
Saúde (BRASIL, 2011) a concentração máxima permitida do íon metálico Al3+ em água
potável é de 0,20 mg/L. Porém, têm sido constatados diversos pontos na região
carbonífera onde a água de poço apresenta valores superiores a este, até de 0,80 mg/L
(TARPANI et al., 2014; FOLZKE, 2013).
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O alumínio não é essencial para o funcionamento do organismo, e quando não
excretado pode prejudicar o transporte de ferro e as funções da ATP. Osteomalacia e
encefalopatia por diálise são observadas em humanos expostos ao alumínio. A ocorrência
da Doença de Alzheimer foi correlacionada ao acúmulo de alumínio na água de
abastecimento (EXLEY, 2009).
Dentre as tecnologias avançadas para remover metais de efluentes destaca-se
a de adsorção, que apresenta vantagens sobre as técnicas convencionais de precipitação
por ser mais econômica e eficiente e produzir lodos menos tóxicos. Adsorção é o
processo de acumulação na superfície de um sólido de uma substância inicialmente
dissolvida em um fluído. Os biopolímeros são substâncias de ocorrência natural,
abundantes, renováveis e não tóxicos. Quitina e quitosana são biopolímeros muito
utilizados em tratamento de água por serem excelentes adsorventes de metais.
A quitina é um polissacarídeo nitrogenado de origem natural, branco, duro e
cristalino. Quimicamente, trata-se de um polímero de alto peso molecular composto por
unidades

de

N-acetil-2-amino-2-desoxi-D-glicose

unidas

entre

elas

por

enlaces

glicosídicos β (1→4) formando uma cadeia linear com algumas das unidades
monoméricas deacetiladas (Figura 1).
Figura 1 – Estrutura parcial do biopolímero quitina

Fonte: Elaborado por NEUROtiker

A quitina encontra-se amplamente distribuída na natureza e, depois da
celulose, é o segundo polissacarídeo em abundância. Sua principal fonte são os
exoesqueletos de crustáceos, asas de insetos artrópodes e as paredes celulares de
fungos (DUTTA et al., 2002). A quitina é um excelente adsorvente de íons metálicos,
especialmente em condições fortemente ácidas, sendo capaz de remover metais e
metaloides de soluções aquosas (FRANCO, et al., 2004; SARAVANANA, et al., 2013;
NÚÑEZ-GÓMEZ, et al., 2017). O mecanismo da remoção pela quitina de metais
dissolvidos tem sido atribuído a processos de adsorção física ou química a valores baixos
de pH e de precipitação de hidróxidos metálicos insolúveis a valores de pH superiores a 6.
A quitosana é um biopolímero derivado da quitina, resultado da desacetilação
da mesma e é um excelente removedor de metais devido à sua propriedade adsorvente e
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capacidade para formar complexos com íons metálicos de transição devido à presença de
grupos amino em sua estrutura (Fig. 2).
Figura 2 – Estrutura parcial do biopolímero quitosana

Fonte: Aldrich

O uso de biopolímeros para tratamento de água mostrou-se eficiente na
remoção de metais. Experimentos com quitina e quitosona já efetuados caracterizam os
dois polímeros como excelentes na remoção de alumínio, apresentando a quitosana
desempenho superior. (TARPANI, 2012; LOBO-RECIO et al, 2013, FOLZKE, 2013).
2 METODOLOGIA
O protótipo foi construído de vidro para facilitar a visualização do experimento.
Com 22,4 L de volume, possui encaixes para seis quadros de madeira que servem de
suporte para o material impregnado com quitosana (Fig. 3).
Figura 3 – Protótipo utilizado nos experimentos

Fonte: Arquivo dos autores

A jusante do protótipo foi instalada uma torneira, na parte superior, para coletar
a água tratada. Por outro lado, a montante, instalou-se um registro na parte inferior,
permitindo a entrada de água de um reservatório. O reservatório foi colocado em uma
altura de aproximadamente 1,0 m, permitindo o fluxo da água (Fig. 4).
A água para estudo foi coletada de um poço de uma residência do bairro
Urussanguinha na cidade de Araranguá, Santa Catarina.
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Figura 4 – Estrutura montada para o experimento

Fonte: Arquivo dos autores

O material escolhido para suporte foi um material não tecido, comumente
utilizado para limpeza doméstica, é composto de viscose (70%), polipropileno (25%) e
poliéster (5%). Além de ser de baixo custo, o material já apresenta capacidade de
adsorção. Para a metodologia da impregnação de material suporte utilizou-se a técnica
empregada por Folzke (2013).
Antes de impregnar a solução no material suporte, o mesmo permaneceu por 1
hora em água deionizada com o propósito de remover impurezas decorrentes da
fabricação do produto. Logo, o material foi posto para secagem em estufa por 24 horas à
55°C. Depois da secagem, o material permaneceu 4 horas no dessecador, permitindo o
resfriamento sem a presença de umidade. Além disso, todo o material foi pesado antes da
impregnação (mi).
Para a impregnação do adsorvente no material suporte foi necessária a
preparação de uma solução a fim de tornar a quitosana solúvel. Tal solução consiste na
adição de uma quantidade pré-fixada de 1% (m/m) de quitosana em solução aquosa de
ácido acético 1% (v/v) sob agitação constante durante 8 horas. Por fim, a solução foi
filtrada para remover possíveis impurezas insolúveis.
Posteriormente, o material não-tecido foi imerso na solução de quitosana por 1
hora e depois foi colocado em estufa a 55°C por 24 horas e da mesma forma, conduzido a
um dessecador, permanecendo 4 horas. Novamente os panos foram pesados (mf), para
assim, obter o percentual de impregnação, através da Equação 1:
(1)
Após os experimentos, foram determinadas as concentrações dos íons
metálicos mediante espectroscopia VIS em um espectrofotômetro HACH DR/4000U com
kits da marca Hach, seguindo o método 8012 (Aluminon method) para a determinação de
alumínio (APHA, 2005).
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foram realizados dois experimentos com o mesmo protótipo, alterando-se a
vazão e a área de contado dos panos com a água. O primeiro experimento, foi feito
colocando 6 panos, com cortes que permitam a passagem da água e com a configuração
apresentada na Figura 5:
Figura 5 – Configuração do primeiro experimento

Fonte: Arquivo dos autores

Com uma vazão de 9,05 L/h e com um percentual de impregnação de 5,75%
(3,8 g de quitosana), obtiveram-se os resultados mostrados na Tabela 01:
Tabela 01 – Resultados do primeiro experimento

Água de poço

Concentração
(mg Al3+/L)
0,49

1h

0,24

3h

0,43

5h

0,43

Horas de tratamento

Fonte: Autores

Com estes resultados, é possível perceber que após 5 horas de tratamento, a
quitosana já apresenta saturação e já não é capaz de remover alumínio por adsorção.
Porém percebe-se que durante a primeira hora, removeu-se alumínio.
O segundo experimento foi feito com a configuração apresentada na Figura 3,
com os panos colocados por fora dos quadros e criando duas superfícies em cada
quadro, dobrando assim a área de contato. Alcançou-se um percentual de impregnação
maior, de 10,71% (6,6 g de quitosana). Além disso, a vazão foi diminuída para 2,45 L/h,
permitindo um maior tempo de contato água/biopolímero (Tabela 02).

ISSN: 2526-4044 p. 386 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul
Tabela 02 – Resultados do segundo experimento

Água de poço

Concentração
(mg Al3+/L)
0,45

1h

0,13

3h

0,14

5h

0,15

8h

0,25

10h

0,30

Horas de tratamento

Fonte: Autores

É possível perceber que este segundo experimento removeu mais alumínio,
fornecendo água dentro dos padrões de potabilidade durante praticamente 8h, sendo
postergada a saturação da quitosana.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O dispositivo projetado parece promissor, embora seja necessário ajustar a
quantidade de quitosana impregnada e a vazão para conseguir seu funcionamento
eficiente durante tempos mais longos. Para trabalhos futuros, propõe-se a instalação de
um dispositivo com quitosana no local de consumo, com um reservatório de água de poço
existente de uma residência.
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Resumo: A Acessibilidade é item obrigatório por lei em todos edifício públicos, almeja-se que exista em
edifícios quaisquer de uso coletivo, e acredita-se que deve ser pensada também para ambientes
residenciais, com vistas às necessidades espaciais de todos, especialmente das pessoas com deficiência e
dos idosos. Este trabalho, desenvolvido com base em pesquisa anterior, realizada por meio do edital
Universal - PIPCIT/ IFSC 2015, objetiva verificar e divulgar aos moradores, se diferentes tipos de
apartamentos, com até 80 m² de área interna, em três edifícios da cidade de Criciúma-SC, podem ser
adaptados para serem acessíveis. Como métodos, utilizou-se a revisão bibliográfica e a análise gráfica de
plantas baixas dos projetos arquitetônicos e complementares para verificar se há espaço suficiente para
entrada, circulação em linha reta e para manobra de giro em cadeira de rodas, conforme prevê a norma
NBR 9050/2015. Foi possível diferenciar apartamentos que têm somente área social acessível, daqueles
que podem ter áreas íntimas, como quartos também acessíveis, o que classifica a restrição como a
moradores ou a visitantes. Os resultados obtidos foram sistematizados, selecionados e diagramados em
forma de folders. Foram produzidos dois tipos de folders por edifício, contendo resultados positivos e
negativos da avaliação, e buscou-se viabilizar a entrega das 180 cópias destinadas aos moradores, através
dos síndicos.
Palavras-Chave: Acessibilidade. Apartamentos acessíveis. Adaptação para idosos e pessoas com
deficiência.

1 INTRODUÇÃO
Sabe-se, de acordo com diversos estudos científicos, e através de dados
publicados pelos meios de comunicação, que “a população está envelhecendo”. Segundo
dados do IBGE (2013), no ano de 2040, os idosos acima de 70 anos serão 15,8% da
população adulta, acima de 20 anos. Do mesmo modo a projeção para 2060 quanto a
idosos acima de 70 anos, serão 24,6% da população com mais de 20 anos. Isso significa,
para os próximos anos, um aumento do número de idosos residentes em habitação
multifamiliar, o que inclui apartamentos em edifícios. Significa também que haverá
demanda por residências aptas para atender os usuários idosos, em todas as classes
sociais, que ofereçam conforto, segurança, independência e acessibilidade. Os projetos
residenciais e de apartamentos, se considerarem as dimensões mínimas do código de
obras municipal - Lei nº 2847/93, podem estar sendo concebidos com foco no jovem,
adulto e saudável, sem se pensar na velhice, numa possível deficiência temporária ou
permanente e sem pensar na acessibilidade espacial, que demandam maiores dimensões
para circulações e acessos. Esta afirmação é resultado da pesquisa que inspirou este
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trabalho, realizada por meio do edital Universal - PIPCIT/ IFSC 2015, intitulada “Projeto
Arquitetônico para Longevidade”, quando se entendeu que as moradias em Criciúma são
concebidas para durarem muitos anos, mas não parecem ser para a longevidade dos
seus usuários.
O técnico em edificações está inserido nesse contexto, visto que atua como
projetista do ambiente construído, tendo como limite de área 80 m². Seus conhecimentos
de normas técnicas de acessibilidade, atende grande parcela da população que mora em
apartamentos.
O objetivo geral do projeto de extensão que constitui este artigo é verificar e
divulgar aos moradores, se diferentes tipos de apartamentos, com até 80 m² de área
interna, em três edifícios da cidade de Criciúma-SC, podem ser adaptados para serem
acessíveis.
A iminente necessidade de residências adequadas, para idosos e pessoas com
deficiência, justifica este projeto que busca conciliar legislação e normatização às
competências do aluno de Edificações com as necessidades da sociedade, que precisa
se apropriar do conhecimento produzido no IFSC através da sua disseminação.
2 METODOLOGIA
O projeto de extensão iniciou-se com uma breve revisão bibliográfica, por parte
dos bolsistas, sobre as necessidades espaciais para pessoas idosas, de acordo com
conhecimentos sobre o processo de envelhecimento humano e Acessibilidade, NBR 9050
de 2015 e também sobre a pesquisa intitulada Projeto Arquitetônico para longevidade,
desenvolvida no IFSC Criciúma em 2015-2016. Como forma de organização, os bolsistas
foram orientados na produção de fichamentos dos artigos, norma e dissertação, que
serviram de fundamentação teórica.
Paralelo a este trabalho dos bolsistas, os autores pesquisaram entre as
construtoras de Criciúma, edifícios recentes, entregues entre 2012 e 2016, e que
possuíssem apartamentos com área em torno de 80m², para trabalhar dentro da área
limite adotada no curso de edificações. Selecionados os edifícios, foram contatadas 3
construtoras, que receberam uma carta oficial do Câmpus Criciúma, explicando o projeto
e solicitando seu apoio, no sentido de fornecer os arquivos desenhados com auxílio de
computador (AutoCAD) em formato DWG, dos projetos arquitetônicos e complementares,
a citar: elétrico, hidrossanitário e estrutural.
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Por meio de estudo documental dos projetos fornecidos dos apartamentos
aplicou-se o método denominado Análise de Plantas Baixas, que trata-se de uma
adaptação do método de análise de PEREIRA, Gabriela Morais, (2007), para averiguar
graficamente a conformidade entre plantas baixas de projetos e a acessibilidade, de
acordo com a NBR 9050/2015.
De acordo com os parâmetros antropométricos, as dimensões referenciais para
deslocamento de pessoas em pé, em posição frontal, utilizando-se de bengala, andador
ou muletas, varia entre 0,75m e 1,20m. (NBR9050/15, p.5). Para pessoas em cadeiras de
rodas, considera-se a dimensão frontal de 0,80m, do denominado módulo de referência.
(NBR9050/15, p.6).
O método referido consiste em sobrepor ao desenho dos projetos, o desenho
de circulação livre de 80 cm e 90 cm, e também o desenho da manobra de giro 360° para
cadeira de rodas. Para leitura visual facilitada, usa-se a cor verde para “Positivo”,
significando que permite circulação livre de barreiras e/ou giro, e a cor vermelha para
“Negativo”, que indica impossibilidade de circulação de 80cm ou 90cm e para manobra de
giro, conforme figuras 01 e 02.
Figura 01 – Circulação livre de 80 cm e 90 cm positiva e negativa.

Fonte: Autores, 2017
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Figura 02 – Possibilidade de manobra de giro 360º positiva e negativa

Fonte: Autores, 2017

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise das plantas baixas dos dez tipos de apartamentos dos três edifícios
permitiu uma proposta de solução possível, que foi dividida em quatro modalidades:
a) Acesso a visitantes, com circulação de 80 cm livre de barreiras, apenas na
área social do apartamento (sala e banheiro social), apropriada para uso de bengala,
andador e muletas.
b) Acesso ao morador com circulação de 80 cm livre de barreiras na área total
do apartamento, apropriada para uso de bengala, andador e muletas.
c) Acesso a visitante cadeirante, com circulação de 90 cm livre de barreiras,
apenas na área social do apartamento (sala e banheiro social), apropriada para uso de
Cadeira de Rodas.
d) Acesso a morador cadeirante, com circulação de 90 cm livre de barreiras, na
área total do apartamento, apropriada para uso de Cadeira de Rodas.
Para ilustrar, a figura 03 mostra que não foram possíveis grandes alterações
para adaptação no apartamento, cuja análise gráfica foi apresentada anteriormente.
Foram sugeridas apenas substituição da porta de acesso principal para de 90cm e
alteração no layout da sala. Parte da cozinha, área de serviço, e banheiro não permitem
acessibilidade a morador. Para visitante, por período curto, a área social ficou acessível.
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Figura 03 – Possibilidade de adaptação para circulação e manobra de giro

Fonte: Autores, 2017

Os dados sistematizados, selecionados como relevantes e organizados
graficamente foram diagramados em seis tipos de folders de formato A5 com quatro
páginas em frente e verso, contendo apenas os desenhos de um apartamento em cada.
Desta forma, não foi possível produzir material gráfico de todo o trabalho desenvolvido,
apenas de uma amostra, dada a restrição financeira.
Para divulgar ao público selecionado, os moradores dos apartamentos, buscouse contato com os três síndicos dos edifícios, e esta foi uma etapa decepcionante para a
equipe. A segurança imposta nos edifícios, a ausência de pessoas presentes nas
portarias e a falta de tempo na rotina pessoal dos síndicos não permitiu que houvesse
contato pessoal da equipe com o público. Houve comunicação via interfone e aplicativo de
mensagens de texto com os três síndicos e em dois casos a indicação foi deixar na caixa
de correspondência do edifício, que fica do lado externo da portaria, com o compromisso
de que seriam distribuídos às caixas de correspondências dos apartamentos. Outro caso
foi a entrega pessoal, no período noturno, muito rapidamente, pois o síndico estava de
saída.
As Figuras 04 e 05, a seguir ilustram um dos modelos de folders produzidos e
entregues.
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Figura 04 – Folders capa e contracapa.

Fonte: Autores, 2017

Figura 05 – Folders parte interna

Fonte: Autores, 2017
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo geral cumpriu-se, já que houve a verificação e divulgação dos
resultados, que permitiu tornar públicos os conhecimentos acerca de moradias acessíveis
em apartamentos, principalmente no que se refere aos idosos e pessoas com deficiência,
para uma amostra da população de residentes em apartamentos.
Mesmo com os contratempos relatados quanto à entrega dos folders, a equipe
acredita que o material recebido pelos moradores poderá, minimamente, promover uma
reflexão na comunidade.
Vale ressaltar que, infelizmente, nenhum dos apartamentos permite adaptação
para morador cadeirante, com acesso irrestrito a todos os cômodos. Os principais
empecilhos são as portas com larguras menores que 80 cm; banheiros pequenos sem
possibilidade de expansão; espaços pequenos de hall e corredores.
Entende-se que há necessidade de uma mudança na Lei do Código de Obras
do município, para que em futuras obras, haja possibilidade de adaptação completa.
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Relato de experiência: I Mostra NIPJUNIOR - Exposição de trabalhos que utilizaram
as estratégias do Núcleo de Incentivo à Pesquisa Júnior, Curso Medicina, Tubarão,
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Resumo: Foi criado e desenvolvido um núcleo de incentivo a pesquisa (NIP JÚNIOR) no curso de Medicina,
Universidade Sul de Santa Catarina (UNISUL), Campus Tubarão, visando incentivar o desenvolvimento da
IC em fases iniciais do Curso. O presente trabalho tem como objetivo mostrar alguns dos desdobramentos
deste tipo de iniciativa.
Após dois anos do NIPJUNIOR, uma primeira mostra dos trabalhos foi apresentada na V Semana
Acadêmica do Curso de Medicina (27 e 28 de outubro de 2017). Os alunos que desenvolveram trabalhos no
período e que de alguma maneira se beneficiaram das estratégias do NIPJUNIOR (encaminhamentos bem
sucedidos para professores orientadores) foram convidados a apresentar os trabalhos (11 trabalhos). Os
acadêmicos foram convidados a divulgar trabalhos que já haviam sido apresentados em outros eventos,
referentes às atividades de pesquisa realizadas nos últimos dois anos. A participação foi voluntária.
Quanto aos temas, três trabalhos foram sobre causas de morte e relatórios de necropsias, três sobre sepse
e outros temas como toxicidade dérmica, automedicação, prevenção de náusea e vômito em cirurgia,
choque anafilático e importância da iniciação científica (um trabalho cada tema).
Quanto aos editais desenvolvidos, cinco trabalhos foram vinculados ao Programa Unisul de IC (PUIC); dois,
Artigo 170; um, PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – CNPq) e outros três não
vinculados a editais.
Pelo menos um dos trabalhos desenvolvidos já foi aceito para publicação em uma revista médica.
De forma geral, a IC no Curso de Medicina foi incentivada. Foram realizados diferentes tipos de trabalhos e
estes divulgados no meio científico.
Palavras-Chave: Projetos de pesquisa. Medicina. Inovação.

1 INTRODUÇÃO

A Iniciação Científica (IC) tem contribuído para o desenvolvimento científico e
tecnológico e influenciado diretamente a prática futura em pesquisa (TENÓRIO e
BERALDI, 2010). Alguns autores salientam a importância da IC como produtora de
conhecimento para o desenvolvimento econômico do Brasil e de recursos financeiros e
humanos (CHIARINI e VIERA, 2015). Vale destacar que a IC auxilia não somente no
desenvolvimento profissional, mas também no pessoal e social, ao fortalecer vínculos
entre acadêmicos e professores e colaboradores (PIBIC, 2001).
As instituições de Ensino Superior têm sido incentivadas e cobradas quanto a
realização de atividades de pesquisa. A Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL)
tem tentado se adequar a essa necessidade. Ao longo do ano são abertos diferentes
editais que convidam os professores e acadêmicos à submissão de projetos de pesquisa,
visando contribuir para a ciência e tecnologia. Muitas vezes, o acadêmico de fases iniciais
tem interesse em pesquisa, porém não sabe por onde começar e ainda teve contato com
poucos professores. Também os professores podem ter uma linha de pesquisa e projetos
em desenvolvimento, porém pouco contato com esses alunos de fases iniciais.
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Levando em consideração os aspectos supracitados observa-se a necessidade
de desenvolver estratégias para viabilizar essa rede de contatos entre professores
pesquisadores e acadêmicos de fases iniciais, além de empoderar o aluno na elaboração
de um projeto científico. Assim, na abertura de editais convites para pesquisa, esse aluno
poderá dispor de pelo menos um esboço de projeto e um contato com um possível
orientador. Neste sentido, foi criado e desenvolvido um pequeno núcleo de incentivo a
pesquisa (NIP JÚNIOR) no curso de Medicina, visando incentivar o desenvolvimento da
IC em fases iniciais no Curso de Medicina. Este trabalho tem como objetivo mostrar
alguns dos desdobramentos deste tipo de iniciativa entre os graduandos.

2 METODOLOGIA

O NIPJUNIOR foi implantado no curso de Medicina, Campus Tubarão, no
semestre 2015-B, sob a responsabilidade da Prof. Karina Valerim Teixeira Remor. Foi
feito um levantamento inicial de alunos interessados em pesquisa e disponibilizado um
contato para os alunos interessados em IC. Foram considerados critérios de inclusão
estar efetivamente matriculado nas disciplinas do terceiro ao sexto semestre do Curso de
Medicina. Quanto aos professores, puderam firmar contato com o núcleo aqueles inscritos
na Plataforma Lattes e que tivessem interesse em pesquisa. Foi considerado critério de
exclusão não ter um meio de comunicação eletrônico ativo.
Já na primeira edição, aproximadamente um terço (29%) dos projetos
aprovados nos diferentes editais da instituição, no curso de Medicina, Campus Tubarão,
no semestre 2015-B, utilizaram as estratégias do NIP-JUNIOR. De forma geral a
elaboração de projetos de IC no Curso de Medicina Campus Tubarão foi incentivada.
Após dois anos de trabalho, uma primeira mostra dos trabalhos foi apresentada
na V Semana Acadêmica do Curso de Medicina (27 e 28 de outubro de 2017). Os alunos
que desenvolveram trabalhos no período e que de alguma maneira se beneficiaram das
estratégias do NIPJUNIOR (encaminhamentos bem sucedidos para professores
orientadores) foram convidados a apresentar os trabalhos. Foram apresentados 11
trabalhos. Os acadêmicos foram convidados a divulgar trabalhos que já haviam sido
apresentados em outros eventos, referentes às atividades de pesquisa realizadas nos
últimos dois anos. A exposição e participação no caderno de resumos foram voluntárias.
O presente trabalho foi norteado pelos mesmos princípios éticos que regem a
relação professor-aluno. Os dados apresentados utilizaram estatística descritiva.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na I Mostra NIPJUNIOR foram apresentados 11 trabalhos (um da proponente do
projeto NIPJUNIOR e dez de diferentes acadêmicos e seus respectivos orientadores).
Quanto ao tipo de estudo realizado, estão caracterizados na tabela 1.

Tabela 1- Trabalhos apresentados na I Mostra NIPJUNIOR. Tubarão, 2017.
Tipo de estudo

(N)
–

Transversal

Análise

5

documental

Trabalhos
Giraldi et al., 2017a.
Giraldi et al., 2017b.
Giraldi et al., 2017c.
Fileti et al., 2017a.
Warpechowski e Jung, 2017.

Experimental

–

Ensaio

pré-

3

clínico

Rosa, Kanis e Remor, 2016.
Garbossa et al., 2017.
Oliveira Junior et al., 2017.

Experimental – Ensaio clínico
Transversal

–

Pesquisa

de

1

Fileti et al., 2017b.

1

Delfino, Sakae, Remor, 2017.

1

Remor, 2017.

campo
Relato de Experiência

Quanto aos temas, três trabalhos foram sobre causas de morte e relatórios de
necropsias, três sobre sepse e outros temas como toxicidade dérmica, automedicação,
prevenção de náusea e vômito em cirurgia, choque anafilático e importância da iniciação
científica (um trabalho cada tema).
Quanto aos editais desenvolvidos, cinco trabalhos foram vinculados ao Programa
Unisul de IC (PUIC); dois, Artigo 170; um, PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica – CNPq) e outros três não vinculados a editais.

A tabela 2 mostra os eventos onde os trabalhos foram primeiramente apresentados
e divulgados.
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Tabela 2- Eventos que os trabalhos apresentados na I Mostra NIPJUNIOR foram
primeiramente apresentados. Tubarão, 2017.
Tipo evento

Nome do Evento

Internacional

World Congress on Brain, Behavior and Emotions
XIV Fórum Internacional de Sepse, 2017

Brasileiro

X Congresso Brasileiro de Epidemiologia
I Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas

Regional

XVII Congresso Sul Brasileiro de Medicina
Intensiva
Reunião Regional da SBPC (Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência)

Local

III Simpósio Sul de Pesquisa Clínica, 2017
Jornada Unisul de Iniciação Científica - JUNIC

Pelo menos um dos trabalhos desenvolvidos (Delfino, Remor, Sakae, 2018) já foi
publicado em uma revista médica (AMRIGS - Associação Médica do Rio Grande do Sul).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De forma geral a IC no Curso de Medicina foi incentivada. Foram realizados diferentes
tipos de trabalhos e estes divulgados no meio científico.
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Resumo: Este trabalho estuda o comportamento da cinética de adsorção do corante azul de metileno
usando resíduos de casca de arroz, tijolo e areia. Onde os resultados foram comparados com o carvão
ativado, o qual é considerado na bibliografia como um excelente material adsorvente para esse tipo de
corante. Os resíduos foram obtidos na região de Criciúma/SC, previamente lavados e secos em estufa a
110ºC por 24 h. Uma solução de corante azul de metileno de 10 mg/L foi preparada, desta foi retirada
alíquotas de 6 mL e colocada em contato com os adsorventes. A coleta das amostras após o contato
adsorvente-adsorvato ocorreu nos intervalos de tempo 2,5; 5; 10; 20; 30 e 60 min. As amostras foram
submetidas à centrifugação, e posteriormente mediu-se a absorbância das mesmas em espectrofotômetro
UV-Vis, no comprimento de onda 645 nm. Os resultados mostraram que a casca de arroz mostrou
comportamento muito próximo ao carvão ativado, podendo ser usada como um excelente material
adsorvente para corantes similares ao azul de metileno.
Palavras-Chave: Resíduos, adsorção, cinética, efluentes, tratamento ambiental.

1 INTRODUÇÃO
A cinética química ou cinética de reação é o estudo da velocidade das reações
químicas e dos fatores que influenciam nessa velocidade. Dentre eles destaca-se: a
concentração do reagente que está em solução, a temperatura da reação, a área de
contato e o uso de catalisadores (FELTRE, 2008).
A adsorção pode ser enunciada como um processo no qual uma substância
gasosa, líquida ou sólida fica presa à superfície de um sólido (NETZ et al., 2014). A
remoção da cor pela adsorção é uma tecnologia relativamente nova e tem demonstrado
bastante eficiência na subtração da cor, óleos e poluentes orgânicos de efluentes
contaminados (MALIK, 2003). As indústrias têxteis são responsáveis pela descarga de
grandes quantidades de corantes em efluentes, Estima-se uma perda de 10 a 15%
durante o processo de tingimento e que pode chegar a 50% para os corantes direto e
reativo (ROBINSON et al., 2002).
A poluição das águas é uma preocupação constante e tem induzido a elaboração
de legislações na tentativa de estabelecer uma relação harmônica do ser humano com o
meio ambiente, e estabelecer limites no lançamento de cargas poluidoras, a fim de
minimizar seus efeitos na natureza (ROBINSON et al., 2002).
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O carvão ativado é o mineral que mais se destaca para esse fim. Esse fato está
relacionado com suas características, tais como, elevada área superficial, estrutura de
microporos, permeabilidade, elevada capacidade de adsorção e alto grau de reatividade
superficial (MALIK, 2003). No entanto, seu emprego é limitado em função do elevado
custo. Por esse motivo é necessário estudar adsorventes alternativos que unam uma boa
capacidade de adsorção com um baixo custo.
A técnica de adsorção sólido-líquido utilizando adsorventes de baixo custo, fácil
operação e alta eficiência vem mostrando resultados promissores na redução de
substâncias coloridas em efluentes têxteis, tratamento de resíduos industriais e
tratamento de efluentes (SHU et al., 1997; ZADAKA et al., 2007; RAFATULLAH et al.,
2010). O objetivo deste trabalho é determinar a cinética de adsorção do azul de metileno
por diferentes tipos de resíduos de baixo custo.
2 METODOLOGIA
Avolumou-se 200 mL ± 0,1 mL de solução de azul de metileno, de concentração
10 mg/L. Adicionou-se o volume em um erlenmeyer de 250 mL, coletou-se uma alíquota
de 6 mL ± 0,1 mL da solução e transferiu-se para um tubo de ensaio, identificado como
tempo zero (0 min). Submeteu-se o erlenmeyer a agitação constante.
Pesou-se 2,00 ± 0,01 g dos adsorventes e adicionou-se ao erlenmeyer em
agitação. Acionou-se o cronômetro, repetindo o procedimento de coleta de alíquotas de
azul de metileno nos intervalos de tempo 2,5; 5; 10; 20; 30 e 60 min, colocando-os em
tubos de ensaio pré-identificados.
As amostras foram submetidas à centrifugação durante 5 min e posteriormente
mediu-se a absorbância das mesmas em espectrofotômetro UV-Vis, no comprimento de
onda 645 nm.
O procedimento foi repetido com o adsorvente casca de arroz e areia lavada. Para
comparação da cinética de adsorção foi usado como adsorvente o carvão ativado
comercial.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A absorbância do azul de metileno, submetido aos diferentes adsorventes, em
relação ao tempo de adsorção pode ser observada na Figura 1.
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Figura 1 - Gráfico da absorbância em função do tempo para os adsorventes utilizados.
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Para calcular a concentração das soluções em cada tempo de análise foi utilizada a
função da reta obtida na curva padrão do espectrofotômetro para a solução de azul de
metileno 10 mg/L. A função da reta pode ser observada na eq. 1:
(f x ) = 0,126x

(1)

Onde f(x) = Absorbância, x = Concentração (mg/L)
Deste modo, foi possível calcular a concentração a partir de cada absorbância
obtida. O cálculo foi realizado para todas as absorbâncias obtidas nos diferentes tipos de
adsorventes analisados, obtendo os resultados apresentados na Figura 2.
Figura 2 - Gráfico comparativo da concentração das soluções em relação ao tempo, para os quatro adsorventes
analisados.
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Como a concentração de azul de metileno é reduzida com o passar tempo devido
à ação do adsorvente, foi possível calcular o percentual de redução da concentração de
corante em cada uma das amostras estudadas. Deste modo a Figura 3 mostra a redução
percentual de azul de metileno para cada adsorvente analisado.
Figura 3 - Gráfico da redução percentual de concentração em relação ao tempo.
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Observou-se que o melhor adsorvente analisado foi o carvão ativado, que possui
uma maior velocidade de adsorção do corante azul de metileno. Seu rendimento foi de
94,97% no tempo de 30 min, tendo uma pequena redução com 60 min, devido a presença
de resíduos de carvão encontrados na solução. Em contrapartida, o pior adsorvente
analisado é a areia lavada.
A característica que faz com que o carvão ativado tenha um melhor
comportamento adsorvente é devido a sua característica porosa, o diâmetro dos poros,
que interfere diretamente nos rendimentos do processo, e o tamanho de partícula. O
carvão ativado é altamente hidrofóbico e organofílico, por isto é muito utilizado na sorção
de substâncias orgânicas, como o azul de metileno (RUTHVEN, 1984).
Ao contrário do carvão ativado, a areia lavada, que é composta basicamente por
dióxido de silício, um mineral não poroso e com altíssima rigidez, foi o componente que
apresentou pior desempenho como adsorvente no experimento de adsorção.
A casca de arroz foi o resíduo que mais se assemelhou ao carvão ativado
comercial. Os resultados mostraram que o resíduo da casca de arroz chegou a reduzir
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aproximadamente 80% da concentração inicial do corante azul de metileno após 60 min
de adsorção.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho estudou o comportamento da cinética de adsorção do corante azul
de metileno usando adsorventes de baixo custo. Casca de arroz, resíduo de tijolo moído e
areia lavada foram usados no trabalho visando encontrar um substituto ao carvão ativado,
o qual apresenta bom rendimento na adsorção, porém com custo elevado.
Foi observado que o melhor resíduo adsorvente utilizado foi a casa de arroz. Após
60 min de adsorção chegou-se a uma redução de 80% da concentração inicial do corante
azul de metileno. O resíduo de tijolo chegou a reduzir ~68% da concentração inicial do
azul de metileno após 60 min. Já a areia lavada apresentou baixo rendimento de
adsorção, chegando a um máximo de 20% de redução da concentração inicial do corante
após 60 min. Como comparação, o carvão ativado comercial adsorveu ~95% do azul de
metileno após 30 min de adsorção.
Com isso, o trabalho mostrou que o carvão ativado pode ser substituído por
adsorventes de baixo custo desde que o tempo de adsorção seja aumentado.
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Resumo: Este artigo possui como principal objetivo apresentar a proposta e construção do sistema Web
InterrogaIFC, que possui como finalidade apoiar os professores no desenvolvimento de suas atividades
avaliativas, oferecendo um banco de questões acerca dos conteúdos das disciplinas lecionadas e reunindoas em um ambiente integrado. Tal banco é organizado pela classificação dos exercícios nas categorias
conteúdo, palavras-chave, tipo de questão, nível de dificuldade e pelo tempo estimado para a realização
das questões. Para a construção deste projeto foi necessária a realização de uma pesquisa bibliográfica e a
aplicação de métodos de desenvolvimento de software, os quais foram divididos em etapas que ao final
resultaram o sistema. O sistema permite aos docentes uma otimização de seu tempo hábil, uma vez que
suas atividades podem ser preparadas em poucos minutos devido à facilidade de filtrar as questões de
acordo com o assunto desejado. Devido ao fato do sistema estar disponível na Internet, se torna possível
que esse seja constantemente atualizado, fazendo com que os professores tenham acesso a questões com
informações e dados atuais, sendo este um componente fundamental para disciplinas que apresentam uma
potencialidade de mudanças conteudísticas recorrentes, como por exemplo Geografia e História.

Palavras-Chave: Instituto Federal Catarinense. Sistema Web. Atividades avaliativas. Banco de questões.

1 INTRODUÇÃO
Atualmente a educação vem passando por um longo processo de evolução.
Essas mudanças são decorrentes dos avanços na tecnologia que nossa sociedade sofre,
tornando-a cada vez mais informatizada. O educador, dentro do ambiente escolar,
assume o papel de mediador, sempre buscando a melhor maneira para acompanhar e
integrar esses avanços na sua didática. O uso de ferramentas computacionais pelos
professores traz um grande benefício no processo de ensino-aprendizagem, pois elas
facilitam e aceleram a construção de um plano amplo e organizado para suas
metodologias de ensino (FERREIRA; DE SOUSA ROSA, 2012).
As pesquisas revelam que muitos professores sentem o desejo de preparar
suas atividades e avaliações com o uso de instrumentos tecnológicos oferecidos pelo
computador, a fim de constituir um elemento de apoio na construção de conhecimento e
diminuir a sobrecarga do trabalho em relação a preparação de suas avaliações (TODOS
PELA EDUCAÇÃO, 2017).
Para

a

criação

dessas

atividades

avaliativas

usando

ferramentas

computacionais, como sistemas acoplados às páginas web, é necessário agrupar as
questões a serem usadas na atividade em um local que o professor possa ter fácil
acesso, a fim de elaborar uma prova, ou lista de exercícios. Em função disso, pode-se
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fazer o uso de um banco de questões, que consiste em um conjunto de exercícios
organizados por disciplinas, conteúdo, dificuldade, tempo estimado para a realização, de
maneira que facilite todo o processo de desenvolvimento.
Assim, visando atender às pretensões dos professores e acompanhar a
evolução tecnológica da educação, este projeto tem como o objetivo o desenvolvimento
de um sistema gratuito que ofereça um banco de questões, com o propósito de
disponibilizar exercícios aos educadores em função da montagem de suas atividades
avaliativas. De modo que, otimize o tempo gasto durante esse procedimento e diminua a
sobrecarga de trabalho dos docentes da instituição.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Uma das áreas de abrangência da Engenharia de Software está na
metodologia de levantamento de requisitos que o cliente deseja para o software, conforme
Fernandes e Machado (2017, p. 66) “os requisitos expressam as necessidades dos
usuários e as restrições que são apresentadas a um sistema que devem ser consideradas
durante o desenvolvimento.”.
O armazenamento de dados digitalmente ocorre por meio da utilização de
Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados – SGBD, que de acordo com Heuser
(2009, p.23) “é um software que incorpora as funções de definição, recuperação e
alteração de dados em um banco de dados.”.
A Internet conhecida atualmente, é formada por inúmeras redes que permitem
o acesso a sites ou websites. Nesse processo, o cliente utiliza um software
denominado web browser, conhecido como navegador Web, já o programa que armazena
os dados dos sites são os servidores Web, softwares inseridos neste ambiente são
denominados aplicativos para plataforma Web (VELLOSO, 2011).
Uma das vantagens dessa plataforma, é que os usuários não necessitam de
instalações adicionais para a utilização dessas aplicações, utilizando-os apenas por meio
do navegador Web.
3 METODOLOGIA
A metodologia empregada para a construção do sistema web InterrogaIFC se
divide em cinco etapas, sendo elas: levantamento de requisitos, planejamento das telas
do sistema e do banco de dados, desenvolvimento do sistema e construção do banco de
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dados, testes e, por fim, a fase de implantação. Segue abaixo na Figura 01, os processos
realizados para o desenvolvimento deste projeto.
Figura 01 - Procedimento metodológico para a elaboração do sistema

Fonte: Elaboração dos autores, 2018.

A primeira etapa do procedimento metodológico consistiu em realizar uma
pesquisa com os professores do Instituto Federal Catarinense – Campus Avançado
Sombrio, no qual foi possível definir os requisitos do sistema solicitados pelos usuários,
nesse caso, os docentes da instituição. Na próxima fase ocorreu a prototipação das telas
do sistema, para que durante a implementação pudéssemos entender como seria o
design das páginas; nela ainda decorreu o planejamento do banco de dados, em que foi
elaborado os modelos conceitual e lógico do sistema, por meio do Diagrama de EntidadeRelacionamento. Modelagem conceitual é a fase do desenvolvimento de um banco de
dados que reflete as necessidades do usuário, e se preocupa em descrever quais dados
serão armazenados e com quais outros irá se relacionar. A modelagem lógica descreve
como os dados serão armazenados no sistema e, de que forma irão se associar
(ANGELOTTI, 2010).
O terceiro estágio ocasionou o desenvolvimento do sistema através das
linguagens de marcação e de programação; e a construção do modelo relacional do
banco de dados, para que as informações cadastradas no sistema pudessem ser
armazenadas. Juntamente com esta etapa aconteceu a fase de testes, ponto muito
importante do procedimento metodológico, pois é nesse momento que o desenvolvedor
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visualiza se as funções implementadas estão funcionando, assim, caso não estejam ele
volta ao período anterior para corrigir as falhas apresentadas.
A última etapa é a implantação, no qual foram convidados professores da
instituição, ou seja, usuários do ambiente real, para que realizassem testes, com o intuito
de avaliar as funções disponíveis no sistema, além da qualidade da interface
desenvolvida e, caso necessário, adequar às necessidades dos professores; e também
disponibilizar o sistema na Internet.
Os materiais utilizados para a criação do projeto em nível de hardware foram
dois notebooks pessoais, sendo um com processador Intel Celeron e 4 GB de memória de
acesso aleatório (RAM) e outro, com processador Intel Core i7 e 12 GB de RAM.
Já em nível de software, muitos materiais estiveram presentes durante todo o
desenvolvimento do sistema os quais estão sendo apresentados por meio da Tabela 01,
em que a coluna da esquerda trata da aplicação utilizada e a coluna da direita sua
respectiva função.
Tabela 01: Materiais em nível de software utilizados no projeto

APLICAÇÃO

FUNÇÃO

Balsamic Mockups

Prototipação das telas do sistema

BrModelo

Modelagem de dados

MySQl Workbench

Gerenciamento do banco de dados

Sublime Text 3

Edição de códigos

XAMPP

Servidor MYSQL e APACHE

HTML e CSS

Linguagem de marcação

PHP

Linguagem de programação

JavaScript

Linguagem de script
Fonte: Elaboração dos autores, 2018.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O sistema começou a ser desenvolvido no segundo semestre de 2017. Nesta
etapa, foram implementadas algumas telas do sistema e as funções de inserir, alterar,
consultar e deletar, contudo, essas funções deixaram a desejar já que não cumpriam de
maneira eficiente o seu papel nos quesitos usabilidade e performance. Desta maneira, a
partir do início do ano letivo de 2018, se buscou melhorar a interface das telas do sistema,
otimizar as funções já existentes e dar continuidade na construção do programa.
Os autores do trabalho também realizaram um novo levantamento de requisitos
com os professores da instituição, de maneira que alguns objetivos que foram propostos
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no início da implementação foram retirados, buscando o desenvolvimento de um sistema
mais eficiente em relação a versão preliminar e focando apenas nas funções que
realmente fossem necessárias.
Com a definição dos requisitos da ferramenta, foi possível elaborar um
diagrama de caso de uso que demonstra as principais funcionalidades do sistema,
representada pela Figura 02. Esta mostra um ator “PROFESSOR” fazendo interação com
quatro casos de uso, que se referem aos recursos do sistema.

Figura 02 - Diagrama de Caso de Uso da aplicação

Fonte: Elaboração dos autores, 2017.

A Figura 03 representa a tela inicial do sistema web InterrogaIFC. Esta é a
primeira página apresentada ao usuário, em que a partir dela ele pode acessar as funções
do sistema através das informações de usuário e senha, caso não possua, há a opção de
se cadastrar.
Figura 03 – Tela inicial do sistema

Fonte: Elaboração dos autores, 2018.

Após preencher as informações de acesso corretamente, o usuário terá acesso
a todas as funções do sistema, no qual ele pode ver e alterar seu cadastro, cadastrar
questões dos tipos discursiva, livre, múltipla escolha, somatória e verdadeiro ou falso; e
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visualizar todas as questões inseridas no banco de questões, estas por sua vez são
exibidas de acordo com a disciplina e conteúdo selecionado pelo professor. Essas
questões são mostradas na tela de visualização das questões (Figura 04), que possui um
filtro organizado nas categorias conteúdo, palavras-chave, tipo de questão, nível de
dificuldade e pelo tempo estimado para a realização das questões.
Cada questão têm as opções de editar, deletar e adicionar à avaliação ou lista
de exercícios. Todos os exercícios escolhidos são agrupados em um documento PDF
(Formato Portátil de Documento) que pode seguir os seguintes modelos: avaliação,
avaliação com gabarito, lista de exercícios ou lista de exercícios com gabarito.

Figura 04 – Tela de visualização das questões

Fonte: Elaboração dos autores, 2018.

Ainda pode-se destacar, que ao final do desenvolvimento da ferramenta
ocorreu algumas aplicações com professores da instituição, no qual revelaram um bom
desempenho do sistema e resultados positivos de acordo com os docentes, que
salientaram que o programa possibilitou a preparação de atividades avaliativas de uma
forma fácil e rápida.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O sistema web InterrogaIFC, foi desenvolvido com intuito de oferecer aos
professores do Instituto Federal Catarinense – Campus Avançado Sombrio uma
ferramenta capaz de auxiliá-los durante a preparação de suas atividades avaliativas,
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assim otimizando o seu tempo e facilitando a procura por questões. A opção do sistema
ser disponibilizado na Internet, ocorreu, pois dessa maneira oferece a alternativa de ser
atualizado com mais facilidade. Além disso, os docentes terão acesso a questões com
informações e dados atuais, recurso fundamental para determinadas disciplinas, e
podendo ser acessado em uma área mais abrangente que um sistema estático.
Para que o sistema fosse elaborado, foram utilizados os conceitos aprendidos
durante o curso técnico em informática, e além desses, foi necessário obter
conhecimentos sobre outros assuntos, através de fontes bibliográficas, sites e plataformas
de vídeos. Desta maneira, fez-se o uso das linguagens PHP, HTML, CSS e JavaScript e
de todo conhecimento voltado a área banco de dados, visando desenvolvimento do
sistema. Ressalta-se que todos os requisitos levantados durante o projeto foram
atendidos e que outras atribuições foram incluídas no sistema.
Destaca-se a funcionalidade de elaboração de atividades avaliativas em
formato PDF para serem aplicadas em sala de aula, diferente de sistemas que oferecem
apenas essa opção de forma online.
Como trabalhos futuros, pode-se indicar melhorias para o sistema InterrogaIFC,
como incluir mais modalidades de questões e até mesmo expandi-lo aos alunos,
oportunizando o estudo para as avaliações através de listas de exercícios e simulados online.
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Resumo: Nos dias atuais, em consequência do aumento do consumo energético, busca-se
empreendimentos com eficiência energética, sustentabilidade e conforto térmico. Para estudo do conforto
térmico, são utilizados índices de sensação térmica. Este trabalho apresenta uma análise dos índices de
sensação térmica para Araranguá/SC no ano de 2017. Os dados de temperatura utilizados são
provenientes da estação meteorológica de superfície do Laboratório de Pesquisa Aplicada (LPA) e do
Núcleo Tecnológico de Energia Elétrica (NTEEL) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Campus Araranguá. As variáveis analisadas foram a temperatura ambiente, Wind Chill, Heat Index, índice
THW e índice THSW em um período compreendido entre janeiro e dezembro de 2017. A análise também foi
mensurada a partir de métricas de medidas de média e dispersão para todas variáveis. A média diária anual
da temperatura ambiente no ano de 2017 foi de 20,8°C e o desvio padrão diário anual foi de 3,4°C.
Palavras-Chave: Sensação térmica, Conforto térmico, Temperatura ambiente, Estação meteorológica.

1 INTRODUÇÃO

Devido a fatores como o aumento do consumo energético, preocupações
ambientais e financeiras, a sociedade vem buscando iniciativas onde a eficiência
energética, a sustentabilidade e o conforto térmico estejam presentes na concepção de
edificações (GONÇALVES, 2017). A ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration
and Ar Conditioning Engineers) define conforto térmico como a condição da mente na
qual o indivíduo expressa satisfação com o ambiente térmico. A avaliação do conforto
térmico é um processo cognitivo que envolve muitos dados influenciados por aspectos
físicos, fisiológicos, psicológicos e outros (ASHRAE, 2001).
Para estudo do conforto térmico em edificações podem ser utilizados índices
de sensação térmica: Wind Chill, THSW, THW e Heat Index. O Wind Chill é a temperatura
aparente sentida pela pele exposta em razão da combinação entre temperatura do ar e
velocidade do vento. O Heat Index ou índice de calor é a temperatura sentida devido à
combinação entre a temperatura do ar e a umidade relativa. O índice THSW considera
parâmetros de temperatura do ar, umidade relativa, radiação solar e velocidade do vento
enquanto o índice THW, considera temperatura, umidade relativa e velocidade de vento.
Este trabalho apresenta uma análise das temperaturas e dos índices de
sensação térmica para Araranguá, no extremo sul de Santa Catarina, com dados
referentes ao ano de 2017. Para a seguinte pesquisa, foram utilizados métricas de
medidas de média e dispersão.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

Os dados coletados para este trabalho foram obtidos a partir do monitoramento
automático da estação meteorológica de superfície do Laboratório de Pesquisa Aplicada
(LPA) e do Núcleo Tecnológico de Energia Elétrica (NTEEL) da Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC), Campus Araranguá/SC. A estação meteorológica mede as
seguintes variáveis: radiação solar global horizontal, velocidade e direção de vento,
pressão atmosférica, umidade relativa, temperatura ambiente, precipitação, entre outras e
está instalada em uma planta piloto bioclimática. Os dados coletados são utilizados no
desenvolvimento de pesquisas em diversas áreas do conhecimento científico. A Figura 01
apresenta a estação meteorológica da UFSC/Araranguá.
Figura 01 – Estação meteorológica UFSC/Araranguá.

As variáveis analisadas foram a temperatura ambiente, Wind Chill, Heat Index,
índices THW e THSW em um período compreendido entre janeiro e dezembro de 2017.
Os dados são armazenados em intervalos de 5 minutos. Foram utilizados os dados de
todo o período do ano de 2017, somente o Índice THSW, que por problemas técnicos do
sistema, foi analisado apenas até o mês de agosto. A estação meteorológica instalada na
planta

piloto

bioclimática

e

os

dados

estão

disponível

em:

http://webtemp.plantapiloto.ufsc.br/.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 01 apresenta os dados de temperatura ambiente média mensal e dos
índices de sensação térmica, Wind Chill, Heat Index, THW e THSW, para todos os meses
do ano de 2017 segundo os dados da estação meteorológica. Para este ano, a
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temperatura ambiente apresentou uma média diária anual de 20,8 °C. As sensações
térmicas, Wind Chill, Heat Index, THW e THSW apresentaram índices médios diários
anuais de 20,5 °C, 21,8 °C, 21,6 °C e 22,5 °C, respectivamente. O índice de sensação
térmica que leva em consideração a umidade relativa, radiação solar e velocidade de
vento (THSW), apresentou uma média diária anual 7,5% maior que a temperatura
ambiente. Os valores de desvio padrão para o ano de 2017 podem ser analisados na
Tabela 02.
Tabela 01 – Médias dos índices de temperaturas.

Fonte: o Autor.

Tabela 02 – Desvio padrão dos índices de temperaturas.
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Fonte: o Autor.

Os maiores valores de desvio padrão são verificados no índice de temperatura
THSW, com desvios da média mensal máxima de 6,2°C e mínimo 3,6°C em torno da
média. A temperatura ambiente apresentou uma dispersão anual de 3,4°C em torno da
média de 20,8°C.
Na Figura 02, pode ser analisado a relação entre a temperatura ambiente e a
temperatura Wind Chill distribuídos para os meses do ano de 2017. As amplitudes das
duas variáveis são maiores nos meses de inverno, com dias de temperatura mínima de
aproximadamente 3°C e máximas de aproximadamente 32,5°C. O índice de sensação
térmica Wind Chill sempre apresenta amplitudes mensais maiores que a temperatura
ambiente. Este resultado é esperado pois o índice Wind Chill leva em consideração a
velocidade do vento e este fator determina baixa sensação térmica. As amplitudes são
maiores porque as temperaturas alcançam valores mais baixos que a temperatura
ambiente.
Figura 02 – Relação entre a temperatura ambiente e o Wind Chill.
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Fonte: o Autor.

A relação entre a temperatura ambiente e o índice de sensação térmica Heat
Index é apresentado na Figura 03. Nesta situação, nos meses de primavera e verão, as
amplitudes do Heat Index são maiores que as amplitudes da temperatura ambiente. No
inverno, as amplitudes dos índices são similares. Este cenário era previsto pois o índice
Heat Index considera a umidade relativa e o verão é uma estação úmida, aumentando a
sensação de calor e desconforto térmico. Nos meses de inverno, a umidade relativa do ar
tende a ser menor (seco) e a sensação térmica fica próxima da temperatura ambiente.
Este comportamento também era esperado devido a característica climática da região,
com invernos de expressivas amplitudes térmicas mensais.
Figura 03 – Relação entre a temperatura ambiente e o Heat Index.
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Fonte: o Autor.

Na Figura 04, a relação entre a temperatura ambiente e o índice de sensação
térmica THSW vista é apresentada para os oito primeiros meses de 2017. As amplitudes
do índice THSW são maiores que as amplitudes da temperatura ambiente.

Esta

indicação era prevista dado que o índice THSW leva em consideração parâmetros de
umidade, radiação solar e velocidade do vento. Estes fatores influenciam diretamente na
elevação ou redução da sensação térmica. Como visto para o índice Heat Index, o ar
muito úmido aumenta a sensação de calor e de frio. A velocidade de vento determina
baixa sensação térmica. Nos meses de janeiro, o índice THSW alcança máximos da
ordem de 50°C e os mínimos são verificados nos meses de inverno.
O índice THW se comporta de forma análoga ao Heat Index e sua relação com
a temperatura ambiente pode ser analisada na Figura 05. Do mesmo modo, o índice THW
considera a umidade relativa e a velocidade de vento. Nos meses de dezembro, janeiro,
fevereiro, março e abril, as amplitudes do índice THW são maiores que as amplitudes da
temperatura ambiente.
Figura 04 – Relação entre a temperatura ambiente e o índice THSW.
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Fonte: o Autor.

Figura 05 – Relação entre a temperatura ambiente e o índice THW.

Fonte: o Autor.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho apresentou uma análise de figuras de índices de sensação
térmica. Os dados utilizados no trabalho foram obtidos a partir do monitoramento da
estação meteorológica do Laboratório de Pesquisa Aplicada (LPA) e do Núcleo
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Tecnológico de Energia Elétrica (NTEEL) da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC).
No ano de 2017, a temperatura ambiente apresentou uma média anual de
20,8 °C, com desvio padrão de 3,4°C em torno da média anual. Na análise de distribuição
de dados, os índices Heat Index, THSW e THW que dependem da umidade relativa do ar,
variam de forma aproximada. Nos meses de inverno, com umidade relativa menor, as
amplitudes dos índices se aproximam da temperatura ambiente. Para os meses com
umidade relativa maior, as sensações de frio e calor são mais atenuadas, aumentando as
amplitudes. Esta característica se deve ao clima do local, com invernos de grandes
amplitudes térmicas diárias.
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Resumo: A proposta deste trabalho é dimensionar um sistema fotovoltaico autônomo para abastecer a
iluminação externa da planta piloto bioclimática da Universidade Federal de Santa Catarina – Campus
Araranguá. Neste trabalho foram utilizados dois métodos de dimensionamento, um através de um método
analítico com base no mês crítico e outro através do software RetScreen, um programa disponibilizado
gratuitamente pelo Ministério de Recursos Naturais do Canadá. Na continuação deste trabalho o sistema
fotovoltaico autônomo dimensionado para abastecer a iluminação externa de uma planta piloto será
monitorado por um sistema automático de aquisição de dados. A inserção do sistema fotovoltaico autônomo
para atender a demanda de iluminação externa irá contribuir para tornar a planta piloto bioclimática uma
edificação de energia zero.
Palavras-Chave: Energia Solar, Sistema Fotovoltaico Autônomo, Software.

1 INTRODUÇÃO
O uso da energia solar fotovoltaica tem aumentado nos últimos anos,
principalmente pela política governamental que por meio de incentivos desempenham um
papel fundamental para inserção desta tecnologia de geração de energia elétrica.
Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), dos 314.725,91 kW de
potência instalada de micro e mini geração, 236.489,53 kW são provenientes de sistemas
fotovoltaicos (ANEEL, 2018).
Um sistema fotovoltaico autônomo isolado é um sistema que não está
conectado à rede. Ele possui como fonte primária de energia apenas a energia gerada
pelos módulos fotovoltaicos. Sistemas isolados, em geral, precisam de algum tipo de
armazenamento para suprir as cargas nos períodos em que não há geração fotovoltaica.
Portanto, é necessário armazenar a energia elétrica para ser utilizada a noite ou em
períodos com baixa incidência solar. Esse armazenamento geralmente é realizado por
uma ou por um banco de baterias (VERA, 2009; SEGUEL, 2009).
Os sistemas fotovoltaicos autônomos visam o suprimento de energia elétrica
em zonas remotas que não são atendidas pelo sistema elétrico. Muitos países em
desenvolvimento buscam a eletrificação em locais rurais através da instalação de
sistemas fotovoltaicos autônomos (SFA). Esse tipo de sistema é composto por um
gerador fotovoltaico, um controlador de carga, um inversor e pelo banco de baterias
(VERA, 2009; PINHO, 2014; VERA et al, 2018). A Figura 1 apresenta o diagrama unifilar
de um sistema fotovoltaico com armazenamento de energia.
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Figura 1 – Diagrama unifilar de um sistema solar fotovoltaico isolado

Fonte: (PINHO, 2014).

Neste contexto, este artigo apresenta as etapas de dimensionamento de um
sistema fotovoltaico isolado ou autônomo em uma planta piloto bioclimática localizada no
Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde (CTS) da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC). O sistema fotovoltaico isolado projetado deverá atender a demanda de
energia elétrica da iluminação externa da edificação.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
O dimensionamento de um sistema fotovoltaico é o ajuste entre energia
recebida pelo Sol e a demanda de energia elétrica. As principais etapas para o
dimensionamento são: levantamento do recurso solar do local de aplicação, localização e
configuração do sistema, levantamento da demanda, dimensionamento do gerador,
dimensionamento

dos

equipamentos

de

condicionamento

de

potência

e

o

dimensionamento do sistema de armazenamento. (PINHO,2014, PEREIRA et al, 2017).
No presente trabalho, foram realizados dois dimensionamentos, um através de
um método analítico baseado no mês crítico e outro dimensionamento realizado a partir
do software RetScreen, um programa de análise de projetos de energias renováveis
disponibilizado gratuitamente e desenvolvido pelo Ministério de Recursos Naturais do
Canadá.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O primeiro passo para o dimensionamento é a avaliação do recurso solar. Os
dados utilizados no estudo foram obtidos a partir website do LabEEE (Laboratório de
Eficiência Energética em Edificações) que os disponibiliza em uma plataforma online
(http://www.labeee.ufsc.br/),

ProjetEEE

(Projetando

Edificações

Energeticamente

Eficientes) e fornece diversos dados entre eles a média de radiação solar horária em
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Wh/m2. Os dados foram processados para obter a radiação solar média mensal. E a
radiação para Araranguá em média diária mensal foi de 3,96kWh/m² para uma inclinação
de 25º.
Na estimativa da produção de energia elétrica é conveniente ignorar a variação
da radiação solar a cada instante e considerar um intervalo de tempo em que haverá
geração de energia elétrica e expressar o valor acumulado de energia em número de
horas de Sol Pleno, conforme a Eq. (1). Essa grandeza reflete o número de horas em que
a irradiância solar permanece igual a 1kW/m². Entretanto vale lembrar que as fontes mais
confiáveis de irradiação são as medidas in situ. (TAVARES, 2014).

HSP =

3,96 kWh/m²
h
= 3,96
dia
1 kWh/m²

(1)

A segunda etapa é escolher a localização e configuração do sistema. O
gerador em questão será instalado no telhado da planta piloto da Universidade Federal de
Santa Catarina em Araranguá. O telhado está orientado para o norte e com uma
inclinação de 25°. E será isolado da rede com armazenamento tendo em vista que será
utilizado para iluminação externa da planta piloto que é utilizada no período noturno.
O terceiro passo é o levantamento da demanda, Eq. (2) e Eq. (3). A iluminação
externa possui 4 refletores led da marca Taschibra. Cada um com uma potência de 29W,
uma potência total de 108W. A demanda foi dividida em 9 meses do ano com
funcionamento de 8h por dia e 3 meses com operação de 10h por dia, representando os
meses de inverno que possuem períodos noturnos mais longos. A frequência semanal é
de 7 dias.
Wh
dia
Wh
L3 meses = 10 ∗ 108 = 1080
dia
L9 meses = 8 ∗ 108 = 864

(2)
(3)

Como o método é baseado no mês crítico, os 3 meses de inverno são os mais
desfavoráveis em relação a carga (possui a maior demanda) e irradiação solar (esses três
meses são os de menores valores de irradiação), o dimensionamento será realizado com
base na demanda desses meses. O consumo médio é definido pelas Eq (4) e Eq (5):

+

𝐿𝑐𝑎
𝜇𝑏𝑎𝑡 ∗𝜇𝑖𝑛𝑣

=

𝐿3 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 𝜇 𝑐𝑐 +

𝐿𝑐𝑎
𝜇𝑏𝑎𝑡 ∗𝜇𝑖𝑛𝑣

= 0,9∗0,9 = 1333 𝑑𝑖𝑎

𝐿9 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 =

𝐿𝑐𝑐
𝜇𝐵𝑎𝑡
𝐿

𝐵𝑎𝑡

864
=
0,9∗0,9

1067

1080
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Portanto, o consumo diário total, em Ah, considerando algumas perdas de
cabeamento e sujidade é obtido pela Eq. (6):

La =

1,1 ∗ L 1,1 ∗ 1333
Ah
=
= 122
V
12
dia

(6)

A partir do consumo é possível dimensionar a quantidade de módulos
fotovoltaicas necessária. O módulo utilizado é de 36 células com uma corrente de máxima
potência de 7,5 A e com tensão de máxima potência de 18V. Como o método escolhido
foi o do mês crítico e julho é o mês com a menor irradiação solar com base nos dados do
software Radiasol. A média diária do mês de julho é de 3,5 kWh/m² na inclinação de 25º.
O consumo total é definido pela Eq. (7):
Ld = hora nominal (mês critico) ∗ corrente de máxima potência do módulo
Ld = 3,5 * 7,5 = 26,25
NMP =
NMS = 1,2 ∗

(7)

Ah
dia

La
122
=
= 4,6 módulos
Ld 26,25

(8)

(Vsistema)
12
= 1,2 ∗
= 0,8 módulos
VPMP (Tmáx)
18

(9)

Considerando que o dimensionamento foi baseado no pior cenário, o sistema
fotovoltaico contará com 4 módulos em paralelo como pode ser visto na Eq.(8) e a Eq.(9)
mostra o número de módulos em série. Para o dimensionamento do controlador de carga
deve-se levar em consideração os limites máximos do controlador, Eq (10). Para a
corrente máxima:
𝐼𝑐 = 1,25 ∗ 𝑁º 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 ∗ 𝐼𝑠𝑐 = 1,25 ∗ 4 ∗ 7,5 = 37,5 𝐴

(10)

A máxima tensão do controlador de carga (Vcmáx) deve ser sempre maior do
que a tensão máxima de saída do gerador fotovoltaico, onde V octmin é a tensão de circuito
aberto do módulo, na menor temperatura prevista como mostra a Eq. (11).
Nº módulos série ∗ VocYmin < Vcmáx
1 ∗ 20 < 𝑉𝑐𝑚á𝑥
20 < Vcmáx
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O inversor deve ter potência igual ou superior a potência máxima da curva de
carga, sendo que neste dimensionamento a potência de todos os componentes ligados ao
mesmo tempo Eq. (12):
𝑃𝑡𝑜𝑡 = ∑ 𝑃𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 = 108 𝑊

(12)

Para o dimensionamento do banco de baterias foi realizado o cálculo da
capacidade do banco de baterias em Wh com uma profundidade de descarga de 50%,
descrito a seguir na Eq.(13):
𝐶(𝐴ℎ) =

122∗1
0,5

= 244

𝐴ℎ
𝑑𝑖𝑎

(13)

A bateria possui capacidade de 105 Ah em ciclos de carga e descarga de 20h,
então o número de baterias em série e em paralelo é descrito nas Eq.(14) e Eq. (15):

Nº de baterias em paralelo =
Nº de baterias série =

V_sist
V_bat

244
105

= 2,2 Baterias

12

= 12 = 1 Bateria

(14)
(15)

Também foi realizado um dimensionamento com o software Retscreen,
considerando as mesmas características de carga e percentual de utilização mensal
utilizada no método anterior. O caso proposto gerou uma demanda de eletricidade anual
em corrente alternada de 0,335 MWh e carga de pico anual de 0,11 kW. Como mostra a
Figura 2.
Figura 2 – Demanda anual e carga de pico.

O recurso também foi avaliado da mesma maneira, com o sistema fotovoltaico
fixo, inclinação de 25º e o sistema com azimute norte. Para as mesmas características da
bateria, o software dimensionou um banco de baterias com capacidade de 170 Ah.
Considerando que a bateria possui uma descarga de 105 Ah em 20h, o número de
baterias em paralelo é descrito na Eq. (16):

𝑁º 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =

170
105

= 1,61 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 ≅ 2 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠
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Os resultados apresentados pelo software podem ser observados na Figura 3.

Figura 3 – Sistema de eletricidade do caso proposto.

Para o dimensionamento do gerador, foi utilizado 4 módulos fotovoltaicos
Canadian Solar de silício monocristalino com uma potência de 90 WP. Esses módulos
suprirão 104,7% da demanda de energia. Os resultados estão apresentados na Figura 4.
Figura 4 – Gerador Fotovoltaico.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dois dimensionamentos apresentam algumas discrepâncias, pois o método
analítico do mês critico é um método mais conservador que utiliza no dimensionamento as
características de consumo e de radiação do mês com as condições menos favoráveis
para que o sistema funcione adequadamente em qualquer situação.
Este trabalho apresentou o dimensionamento do sistema fotovoltaico que é a
primeira fase do projeto. A partir da instalação do sistema, será desenvolvido um sistema
de medição, controle e análise do desempenho do sistema. A inserção desse sistema
fotovoltaico isolado para atender a demanda de iluminação externa irá contribuir para
tornar a planta piloto bioclimática uma edificação de energia zero.
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AVALIAÇÃO DA FUNCIONALIDADE ARQUITETÔNICA DE UMA ESCOLA
CONSTRUÍDA ATRAVÉS DE PROJETO PADRONIZADO NO MUNICÍPIO DE
TREVISO/SC
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1
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UNESC/Pós Graduação/ morgana.speck@gmail.com
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Resumo: A arquitetura dos espaços de educação pode influenciar a qualidade do ensino por se
relacionar diretamente com as necessidades dos seus usuários: alunos, funcionários, comunidade e
visitantes. Por isso é importante avaliar a eficiência dos projetos padronizados que vem sendo
utilizados na construção de escolas públicas em todo o País, através de recurso federal. Com objetivo
de estudar uma escola construída através do FNDE com projeto padronizado no Município de
Treviso/SC e verificar se este projeto atendeu com eficiência as necessidades da instituição e de
seus alunos com relação à funcionalidade, a metodologia adotada na pesquisa foi a avaliação pósocupação. Nesta avaliação, que considera a opinião dos usuários, o parâmetro enfatizado na análise
foi a funcionalidade arquitetônica, um importante requisito para projetos de escolas de adequada
qualidade que abrange a organização espacial, dimensionamento, acessos, percursos, segurança e
adequação do mobiliário. O tema fundamenta-se na necessidade de verificar a eficácia destes
projetos padronizados, que têm sido reproduzidos com o mínimo de alterações possíveis, e então
entender se realmente estão atendendo as necessidades dos seus usuários dentro do contexto
histórico, cultural e das especificidades do local em que foi construído. No desenvolvimento deste
artigo trazem-se também informações disponíveis na literatura relativas à avaliação pós-ocupação e
arquitetura de espaços de educação. Por fim pode-se verificar que os projetos padronizados podem
ser questionados quanto à eficiência de sua utilização, que muitas características funcionais ficam em
falta por não considerar as necessidades específicas do público e local de implantação.

Palavras-Chave: Avaliação pós-ocupação, arquitetura escolar, projetos padronizados.

1 INTRODUÇÃO

Tem-se como partida na formação do arquiteto e urbanista que um projeto
arquitetônico não deve ser projetado independente do local em que será implantado,
pois este local e seus futuros usuários trazem muitos condicionantes a serem
considerados na concepção do projeto. Não é o que vem acontecendo com as
escolas da rede pública de ensino. Atualmente o governo oferece através do FNDE
(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) programas, que entre outras
finalidades, financiam a construção de escolas nos Municípios, porém, os projetos
fornecidos são padronizados e repetidos em todo o país o que traz muitos
questionamentos quanto a sua eficiência.
Esta pesquisa se propõe a estudar, através do método de Avaliação PósOcupação (APO), o caso de uma escola construída através do FNDE com projeto
padronizado no Município de Treviso/SC e verificar se este projeto atendeu com
eficiência a necessidade da escola e seus alunos com relação à funcionalidade.
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A escola escolhida para o estudo de caso, inaugurada em Julho de 2016,
atende 136 crianças em período matutino, vespertino e integral com idade entre 3 e
5 anos.
Com os resultados, quer-se propor melhorias para os projetos seguintes e
aferir se realmente é válido o uso de projeto padronizado.

1.1 Avaliação pós-ocupação

A APO é definida como uma ferramenta capaz de diagnosticar pontos
positivos e negativos do ambiente durante o uso analisando diversos fatores, tais
como: fatores socioeconômicos, de infraestrutura e superestrutura urbanas dos
sistemas construtivos, conforto ambiental, conservação de energia, fatores estéticos,
funcionais e comportamentais. (ROMERO E ORSTEIN, 2003, p.264).
Com a análise feita durante o uso, além de considerar a avaliação de
projetistas e clientes é considerada também a opinião dos usuários, o que é muito
importante, é o que dizem Romero e Orstein (2003, p.264).
Dentro da APO, a funcionalidade é avaliada nos fluxos de trabalho, na
sinalização, orientação e nas formas de utilização do espaço como o programa do
projeto, áreas e dimensões mínimas, armazenamento, flexibilidade de espaços,
entre outros. (SILVA, 2016. p.72).

1.2 Arquitetura de espaços de educação

A arquitetura do ambiente escolar deve ser compreendida como uma
ferramenta capaz de auxiliar no alcance das finalidades da atividade pedagógica de
todos

os

envolvidos:

professores,

administradores,

pais

e

alunos.

(FRANDOLOSO,2001, P.34)
Em 2006, o MEC organizou uma publicação que traz estratégias para o
espaço físico destinado à educação infantil. Um dos parâmetros enfatizados é a
funcionalidade, que na concepção da edificação deve vislumbrar o desempenho
esperado aos ambientes, a organização espacial, o dimensionamento dos conjuntos
funcionais, acessos, percursos, segurança e adequação do mobiliário. (Parâmetros
básicos de infraestrutura para instituições de educação infantil, 2006, p.24).
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2 METODOLOGIA

O estudo de caso em questão constitui uma pesquisa básica de
abordagem qualitativa e exploratória no qual o método empregado foi a avaliação
pós-ocupação com o seguinte roteiro:
1. Análise do projeto padrão FNDE adotado: modelo escola com 6 salas
de aulas;
2. Vistoria e observação no local complementada por fotografias e croquis
gerais, analisando os usos reais adotados na prática e a rotina dos
alunos, professoras e funcionários;
3. Aplicação de questionário com todos os 32 funcionários da escola:
professores, funcionários administrativos e de serviços gerais;
4. Sistematização dos dados e diagnóstico com recomendações para o
estudo de caso.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O questionário foi respondido por 24 funcionários e juntamente com a
análise do projeto e vistoria no local chegou-se à composição dos resultados.
Os resultados apontam que para a escola em estudo o projeto padrão
deixa de atender alguns requisitos de funcionalidade propostos pelo MEC:
dimensionamento dos conjuntos funcionais, acessos, percursos e segurança.
(Parâmetros básicos de infraestrutura para instituições de educação infantil, 2006,
p.24)
A falta de um local previsto para o refeitório traz problemas associados ao
dimensionamento dos conjuntos funcionais, percursos e também segurança. A
escola transformou a sala que era destinada a informática em refeitório, a qual não
cumpre com qualidade esta função, já que se encontra longe da cozinha e as
merendeiras precisam percorrer o pátio coberto com as refeições quentes e
utensílios, conforme figuras 01 e 02, o que não se torna prático, e ainda geram risco
de acidentes.
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Figura 01 – Localização da cozinha e refeitório

Figura 02 – Trajeto da merendeira

Fonte: elaborado pelas autoras

Fonte: elaborado pelas autoras

Outros problemas derivam desta improvisação do refeitório e apareceram
em resposta coletadas. Quando questionados sobre o tamanho e conforto das áreas
de refeições: 95,83% consideram que o mesmo não atende a demanda com o
conforto necessário.
Figura 03 – Imagem do refeitório improvisado

Figura 04 – Refeitório com circulação prejudicada

Fonte: arquivo das autoras

Fonte: arquivo das autoras

Outro ponto analisado foi a recepção na escola, apontada no questionário
pela maioria como inexistente no projeto padrão FNDE adotado.
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Figura 05 - Avaliação do local de recepção

Figura 06 - Importância de se ter um local de
recepção na escola

Fonte: elaborado pelas autoras

Fonte: elaborado pelas autoras

A ausência da recepção prejudica os acessos, percursos e principalmente a
segurança dos alunos. A entrada acontece pelo portão principal e uma calçada leva o
indivíduo até o pátio coberto, a partir deste local pode se destinar ao bloco pedagógico,
administrativo ou de serviço, os blocos não são identificados o que se torna confuso,
principalmente para os visitantes. A ausência da recepção também faz a escola insegura,
pois se perde o controle de quem entra ou sai desta. A figura 07 ilustra esta situação.
Figura 07 – Trajeto a partir da entrada principal

Fonte: elaborado pelas autoras

A insegurança das crianças também está comprometida, com a inexistência de
áreas de lazer adequadas: pátio todo revestido por brita sem caixas de areia ou gramados
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e equipamentos como fossa, reservatório e gás em livre acesso. Conforme figuras 08 e 09
seguintes:
Figura 08 – Pátio escolar

Figura 09 – Equipamentos presentes no pátio aberto

Fonte: Arquivo das autoras

Fonte: Arquivo das autoras

3.1 Soluções possíveis

Algumas medidas poderiam melhorar a aplicação de projetos padronizados na
construção de escolas, valorizando a qualidade funcional.

Durante a elaboração da

adequação do projeto arquitetônico padrão fornecido através do FNDE, deve haver
previsão de refeitório adequado próximo à cozinha, recepção na entrada da escola,
previsão do parque e das áreas de gramado para o lazer, cercado no fundo do bloco de
serviços para isolar pontos inseguros.
Também nesta etapa, se ressalta a importância em se considerar as
necessidades do público local na etapa de elaboração do projeto, pois cada grupo escolar
apresenta necessidades diferentes de espaços, tamanhos e fluxos funcionais. O refeitório
foi um exemplo que, para a escola em estudo, era item essencial e no programa do
projeto padrão este item não era atendido.
Outra possibilidade seria diversas opções de projetos padronizados disponíveis a
escolher: com diferentes programas de necessidades, volumetrias. Poder-se-ia também
criar alternativas de modificar alguns usos, com salas mais flexíveis possíveis de adaptar
para a necessidade do grupo escolar. Ainda assim, características individuais de cada
escola talvez não sejam atendidas em sua totalidade, porém, com certeza haverá
menores necessidades de adaptações e reformas.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta de utilização de projetos padronizados em escolas com o objetivo
de se obter economia e controle de qualidade pode ser questionada, principalmente com
relação à funcionalidade. Foi o que se constatou no desenvolvimento deste artigo, onde
se observou que devido à inexistência de um projeto específico para a escola,
características e condicionantes particulares da demanda local deixaram de ser atendidas
e com pouco tempo de uso já existe a necessidade de reformas e ampliações.
Muitas das questões levantadas com relação à funcionalidade poderiam ser
resolvidas com alterações durante a elaboração do projeto arquitetônico, considerando-se
as necessidades do público local ou ainda com maior variedade de projetos.
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Resumo: No Brasil, o aproveitamento dos recursos energéticos oriundos dos ventos, ainda é considerado
um método novo de obtenção e geração de energia elétrica. Entretanto, o setor vem crescendo
significativamente nos últimos dez anos. Neste cenário, o objetivo do presente trabalho é abordar a
evolução das políticas públicas de apoio e incentivo ao setor eólico no Brasil, para tal foram apresentados
um breve histórico do setor no país, os principais suportes governamentais e politicas nacionais de
incentivo, além disso, foram obtidos dados sobre os resultados destas ações, bem como apontadas quais
as políticas públicas que foram efetivamente utilizadas para essa finalidade. O estudo foi realizado por meio
de revisão bibliográfica em diferentes dispositivos legais e documentos elaborados pelos órgãos
competentes em nível federal. Entre os principais resultados, se destacam o advento do Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), a criação dos Leilões de Energia, a
utilização das tarifas denominadas feed-in e a redução de tarifas junto aos Sistemas elétricos de
transmissão e distribuição associados à geração eólica. Ainda, citar dados sobre o potencial eólico
brasileiro, as vantagens socioeconômicas da utilização deste tipo de geração de energia considerada
renovável e por fim demostrar as perspectivas futuras para este setor.
Palavras-Chave: Energia
Socioeconômicas.

Eólica.

Políticas

Públicas

de

Apoio

e

Incentivo.

Vantagens

1 INTRODUÇÃO
As mudanças climáticas, a redução dos recursos energéticos de fontes fósseis
como carvão e petróleo e o aumento das emissões levam à busca de alternativas para
geração de energia. Por esta razão, vem sendo implantados no mundo inteiro, meios de
geração renováveis e sustentáveis de energia de fontes eólica, solar, oceânica entre
outras.
No caso do Brasil, que tem sua matriz elétrica de base hídrica, percebe-se que
houve

um

crescimento

significativo

no

setor

eólico

na

última

década.

Este

desenvolvimento alcançado em grande parte devido às políticas públicas nacionais que
incentivaram o setor.
Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é abordar a evolução das políticas
de apoio e incentivo ao setor eólico no Brasil e apontar quais delas efetivamente
promoveram o crescimento desse setor. Além disso, visa apresentar uma breve discussão
do potencial eólico brasileiro e as vantagens sócio econômicas da utilização desse
recurso energético.

ISSN: 2526-4044 p. 437 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Para este propósito, inicialmente, foram feitos estudos de cunho exploratório por
meio de revisão bibliográfica e documental que cobriram os seguintes temas:
Desenvolvimento da Energia Eólica no Brasil, Potencial Eólico Brasileiro e Políticas
públicas Nacionais de apoio ao Setor eólico.
A partir da revisão bibliográfica realizada, foram apresentadas as análises e
conclusões sobre o Setor referido, o qual continua em ascensão no país, trazendo
benefícios ambientais e sociais com excelentes perspectivas futuras.

2 ENERGIA EÓLICA NO BRASIL
Inicialmente, é importante destacar que o benefício da utilização da Energia Eólica
é o fato de ser uma fonte de energia renovável e não poluente, pois não provoca a
emissão de gases de efeito estufa na atmosfera.

As energias renováveis são

provenientes de ciclos naturais de conversão de radiação solar, fonte primária de quase
toda energia disponível na terra, por isso, não alteram o balanço térmico do planeta
(MORELLI,2013).
Nesse sentido, o primeiro aerogerador a entrar em operação no Brasil foi instalado
na Ilha de Fernando de Noronha em 1992 e contou com a parceria do Grupo de Energia
Eólica da Universidade Federal de Pernambuco e a Companhia Energética de
Pernambuco (CELPE). O projeto foi financiado pelo Instituto de pesquisas Dinamarquês
Flokcenter (TOLMASQUIM, 2016).
Mais adiante, iniciativas para o crescimento do Setor ocorreram durante a crise
energética de 2001, com a tentativa de contratação de geração de energia eólica no país,
que até então era insignificante, através do Programa Emergencial de Energia Eólica
(PROEÓLICA) (TOLMASQUIN, 2016). Porém, cabe salientar, que na época tais ações
não obtiveram os resultados esperados.
Em 2002, entrou em vigor o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de
Energia Elétrica (PROINFA), instituído pela Lei 10.438 de 26 de abril 2002, com o objetivo
de diversificação da matriz energética brasileira, promoção da segurança no
abastecimento, valorização das características e potencialidades regionais, criação de
empregos, capacitação, formação de mão-de-obra e redução de emissão de gases de
efeito estufa (TOLMASQUIM, 2016).
Após o advento do PROINFA, foram criados também os leilões de energia (L.E.R),
sendo que estas ações promoveram significativamente o crescimento do setor eólico no
pais. Cabe ressaltar que, a partir de 2005, com a instauração do novo modelo de Setor
Elétrico brasileiro, adotou-se o modelo de leilões pelo menor preço para a contratação de
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projetos de geração de energia elétrica (CGEE, 2012). Naquele mesmo ano, a
capacidade eólica instalada era de 27,1 MW. Dez anos depois, em 2015, a capacidade
chegou a 8.727,1 MW, conforme dados da Câmara de Comercialização da Energia
Elétrica (CCEE) e o Ministério de Minas e Energia (MME). Até o ano 2016, 52 milhões de
pessoas receberam energia elétrica produzida pelos ventos. Com isso, a fonte passou a
ser responsável por 7,1% da matriz elétrica do país (ABEOLICA, 2017), conforme
demonstrado na Figura 1.

Figura 1- Matriz elétrica brasileira

Atualmente, o Brasil gerencia e mantém o fornecimento de energia elétrica através
do Sistema Interligado Nacional (SIN.) As usinas hidrelétricas, termelétricas, eólicas,
fotovoltaicas, que suprem o mercado consumidor, são integradas ao referido sistema
(TOLMASQUIN, 2016).
Dessa maneira, a entrada das usinas eólicas apresenta papel importante na
segurança operativa do SIN. A geração de energia por estas usinas contribui para o
menor esvaziamento dos reservatórios e na redução de utilização de usinas térmicas em
períodos hidrológicos desfavoráveis (TOLMASQUIN, 2016).
O Balanço Energético Nacional (BEN) mais recente aponta que a produção de
eletricidade a partir da fonte eólica alcançou 33.489 GWh em 2016. Isto equivale a um
aumento de 54,9% em relação ao ano anterior, quando se atingiu 21.626 GWh (BEN,
2017).
Cabe mencionar que este aumento na produção de energia deve-se também ao
potencial eólico brasileiro, que apresenta ventos constantes e relativamente altos na faixa
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litorânea do Amapá, Rio Grande do Norte, Maranhão e Ceará, além dos ventos intensos
que ocorrem nas maiores elevações montanhosa do continente, planaltos de baixa
rugosidade e ao longo do litoral Sul (TOLMASQUIN, 2016).
Entres

os

principais benefícios

socioeconômicos

trazidos pelas

energias

renováveis, notadamente, a eólica, estão a inovação tecnológica, o desenvolvimento
industrial, a geração distribuída (universalização do acesso à energia), o desenvolvimento
regional e local e a criação de emprego (SIMAS; PACCA, 2013)
Quanto às perspectivas para o Setor Eólico Brasileiro, a expectativa da Associação
Brasileira

de

Energia

Eólica

(ABEEÓLICA)

é

que

esta

fonte

representará

aproximadamente um quarto da matriz energética do país. Em outras palavras, de 20 a
25% da energia consumida no Brasil será de fonte eólica por volta do ano de 2030 (LIMA,
2017).

3 POLÍTICAS NACIONAIS DE APOIO AO SETOR EÓLICO
A grande maioria dos países que vem investindo na energia eólica apresenta
algum tipo de política de incentivo. Dentre as principais políticas de incentivos fiscais no
mundo, destacam-se o Sistema feed-in e o Sistema de Leilão, os quais apresentam as
seguintes características:
Sistema feed-in: Esse Sistema determina um preço mínimo que a concessionária
irá pagar pela energia elétrica gerada pelo produtor, quando este conectar sua
usina na rede. Em outras ocasiões, esse incentivo pode ser também o valor total
recebido pelo produtor incluindo subsídio e/ou taxas de reembolso ou o prêmio
pago adicionalmente ao preço de mercado da energia.
Sistema de Leilão: O Órgão regulador estipula uma quantidade de energia de
geração de fontes renováveis para ser comprada e organiza um leilão para sua
venda, de modo a gerar uma competição entre os produtores. A disputa tem seu
final quando todas as propostas são colocadas em ordem crescente de custo e se
atinge o montante a ser contratado. (CGEE,2012 pg.24)

O aproveitamento da energia eólica no Brasil tomou impulso a partir de 2004, com
o advento do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica
(PROINFA). Este programa, concebido em regime feed-in, contratou 54 parques eólicos
(CGEE, 2012 pg.27). Saliente-se que na época, os parques eólicos referidos
representaram uma produção de 1,4 GW de energia.
Levando em conta essas informações, Tolmasquim (2016, p. 242) afirma que “o
PROINFA pode ser considerado um apoio do tipo tarifa feed-in, por estabelecer valores
específicos para a energia vendida por cada tipo de fonte por 20 anos”. Para melhor
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esclarecer, o consumidor recupera os custos do programa através do pagamento de uma
taxa junto a sua conta de energia elétrica.
Em 2009, por meio da realização de leilões específicos para fontes alternativas, a
fonte eólica passou a ser comercializada no ambiente regulado. Em 2011 passou a
concorrer com as fontes convencionais de energia elétrica (CGEE, 2012).
Nesse sentido e com o objetivo de manter as regras contidas no PROINFA, o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) exigiu o critério de
valor mínimo de 60% de equipamentos e serviços nacionais para conceder financiamento
para as usinas eólicas a um custo mais baixo do que poderia ser obtido em outras
instituições financeiras (TOLMASQUIM, 2016). O resultado desta ação foi positivo, pois
promoveu a expansão da indústria local, trazendo fabricantes de pás, aerogeradores e
outros componentes eólicos, que anteriormente necessitavam ser importados.
Em finais de 2012, o BNDES aprovou uma metodologia específica para
credenciamento e apuração do conteúdo local para aerogeradores, estabelecendo metas
físicas. Tolmasquim (2016) aponta que por meio das mudanças nas regras de
nacionalização foi possível aumentar gradativamente a nacionalização de componentes
de alto conteúdo tecnológico. Isso viabilizou a esperada transferência tecnológica,
acompanhada da geração de emprego qualificado.
O mesmo autor afirma que além da criação do PROINFA, a Lei 10.438/2002
alterou o artigo 26 da Lei 9.427 de 26 de dezembro de 1996 e instituiu a redução de 50%
para as tarifas dos Sistemas Elétricos de Transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD)
associado à geração eólica. Esse subsídio também pode ser considerado um incentivo,
pois representou um auxilio considerável para a geração de energia eólica no país.
Ainda, o limite de 30 MW, anteriormente proposto para cada empreendimento
eólico, definiu a potência máxima instalada dos parques eólicos, a partir de janeiro de
2016 o limite para obtenção do desconto referido foi alterado para 300MW, através da Lei
13.205/2015 de 22 de dezembro de 2015, tal regramento, aliado aos descontos
concedidos, demonstram o avanço das políticas públicas de incentivo ao setor
(TOLMASQUIM, 2016)
Atualmente, existem 490 parques eólicos no país, os quais são subdivididos em
três categorias: aptos a operar, operando em teste e operando comercialmente. A
capacidade instalada no início de outubro de 2017 foi 12,33 GW. Destes, quase 27%,
estão no Rio Grande do Norte (ABEOLICA, 2017).
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta deste artigo foi abordar a Energia Eólica no Brasil, com o objetivo de
demonstrar as Políticas públicas nacionais que deram impulso ao crescimento do Setor,
bem como as vantagens socioeconômicas da utilização desse recurso energético. Para
atingir o objetivo proposto foram realizados estudos bibliográficos e documentais. Por
meio destes, verificou-se que a energia eólica é fonte de energia renovável, sustentável e
não poluente, pois não provoca emissões de gases de efeito estufa na atmosfera.
No Brasil, este recurso energético passou a ser, efetivamente, utilizado durante a
década de 2010 e a partir do mesmo ano, teve um crescimento significativo. Atualmente,
o país conta com parques eólicos robustos, vários empreendimentos em andamento e
atingiu o sétimo lugar entre os países que utilizam esta fonte de energia.
Observa-se que o advento do PROINFA, somado às Políticas Públicas de
incentivo ao Setor, entre elas o uso de tarifas feed-in e a criação dos Leilões de Energia,
aliados à redução significativa de preços oferecidos por vendedores de energia nos
referidos leilões, em parte devido às facilidades de acesso a recursos financeiros via
BNDES, garantiram o crescimento do Setor Eólico no Brasil.
Desta maneira, sob a perspectiva de uma relação de continuidade das Políticas
Públicas orientadas para fomento às energias renováveis o que inclui as de fonte eólica,
promovesse a segurança necessária, não só para o abastecimento da rede elétrica, mas
também, a confiança empresarial de que o Setor realmente está em acentuado processo
de desenvolvimento. Esta realidade torna o mercado interessante para os fabricantes dos
componentes eólicos, os quais buscam a independência tecnológica, levando em conta o
desafio mundial de agregar crescimento econômico, sem causar danos ao meio ambiente.
Além de proporcionar a geração de novos empregos.
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Resumo: O pêssego é um fruto que vem aumentando sua demanda comercial para o consumo in natura,
devido isto tem-se a necessidade da realização de estudos que visam o armazenamento prolongado deste
produto. A técnica mais utilizada para armazenagem é a refrigeração em baixas temperaturas, visando
diminuir perdas na qualidade dos frutos. O trabalho objetivou avaliar a qualidade pós-colheita de pêssegos
‘Fascínio’ submetidos a tratamento térmico visando adiar a manifestação de danos por frio no
armazenamento. Os frutos submetidos ao condicionamento térmico permaneceram por 24 horas a
temperatura ambiente, sendo armazenados na câmara fria após este período. Os frutos dos dois
tratamentos foram armazenados em uma câmara fria a 0ºC em bandejas alveoladas envoltas por bolsas
plásticas e dentro de caixas de papelão. As avaliações ocorreram na colheita e após 2 dias de maturação
em temperatura ambiente após 7, 14, 21, e 28 dias de armazenamento. Os frutos foram avaliados quanto a
perda de massa fresca, firmeza da polpa, conteúdo de suco objetivo e subjetivo, sólidos solúveis, acidez
titulável e lanosidade. Frutos sem condicionamento térmico constituíram o tratamento testemunha. A
desidratação se manteve semelhante a partir da saída de 21 dias, porém até 14 dias a maior desidratação
se observou no tratamento em condicionamento térmico. A firmeza diminuiu drasticamente a partir de 7 dias
de armazenamento. Não houve diferença entre os tratamentos em nenhuma saída ao longo do
armazenamento para a variável suco objetivo. No suco subjetivo houve aumento de suculência até 14 dias,
decaindo após isto. Os sólidos solúveis apresentaram maiores valores no tratamento testemunha em todo o
experimento. Para a acidez não houve diferença a partir de 7 dias entre os tratamentos. Não houve
diferença na lanosidade entre os tratamentos até 21 dias de armazenagem. O tratamento condicionamento
térmico não foi eficiente em adiar a lanosidade.
Palavras-Chave: Prunus persica, Fascínio, armazenamento refrigerado, tratamento térmico.

1 INTRODUÇÃO
O armazenamento em baixas temperaturas imediatamente após a colheita é a
técnica mais usada para prolongar a conservação dos frutos, retardando a ação dos
fenômenos metabólicos, diminui a atividade respiratória do fruto.
A diminuição da atividade respiratória, principal processo fisiológico póscolheita, permite menores perdas na qualidade de características como aroma, sabor,
textura, cor e outros atributos de qualidade dos frutos (CHITARRA & CHITARRA, 1990).
O armazenamento refrigerado dos pêssegos é limitado por lesões causadas
pelo frio, chamadas de injúria por frio, sintomas caracterizados pelo escurecimento da
polpa, aumento da suscetibilidade a podridões, perda do sabor e aroma característicos, e
perda

de

sucosidade

(lanosidade)

(VON

MOLLENDORFF;

VILLIERS,

1988;

LUCHSINGER; WALSH, 1998; CRISOSTO et al., 1999).
Geralmente se evidenciam em cultivares de polpa mais sensível e após duas
ou três semanas em armazenamento, principalmente entre as temperaturas de 2 a 8ºC.
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Estes danos são observados em frutos após a armazenagem refrigerada
prolongada (SEIBERT et al., 2010).
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 objetivo do trabalho foi avaliar a qualidade pós-colheita da seleção de
pêssegos ‘Fascínio’ submetidos a tratamentos térmicos visando evitar ou adiar a
manifestação de danos por frio durante o armazenamento refrigerado.

2 METODOLOGIA
Os pêssegos utilizados no experimento foram colhidos em estádio de maturação
fisiológica na Estação Experimental da Epagri - Urussanga, na safra de 2017, sendo
imediatamente transportadas ao Laboratório de Pós-colheita do Instituto Federal
Catarinense - Campus Santa Rosa do Sul, sendo 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. O tratamento de condicionamento térmico foi composto por
frutos que permaneceram por 24 horas a temperatura ambiente, sendo armazenados na
câmara fria após este período.
Os frutos dos dois tratamentos foram armazenados em uma câmara fria a 0ºC
dispostos em bandejas plásticas envoltas por bolsas plásticas e dentro de caixas de
papelão. As avaliações ocorreram na colheita e na maturação de 2 dias em temperatura
ambiente 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 (%) e
subjetivo, sólidos solúveis totais (ºBrix), acidez titulável (% Ác. 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
opostos com uso de penetrômetro manual equipado com ponteira de 8 mm de diâmetro
após remoção da epiderme.
O conteúdo de suco objetivo foi medido através do método de Infante et al.
(2009). O conteúdo de suco subjetivo foi determinado classificando os pêssegos por uma
escala subjetiva de acordo com o grau de suculência ao apertar uma metade do fruto para
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avaliar a quantidade de suco liberada, sendo: 0 - sem suco; 1 – pouca liberação de suco;
2 – média liberação suco; 3 – alta liberação de suco.
O teor de sólidos solúveis foi medido através de um refratômetro digital, 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 de cada cultivar sem
lanosidade.
O experimento foi conduzido em delineamento experimental completamente
casualizado, com 15 repetições por tratamento e data de avaliação, 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

Com relação a perda de massa fresca, houve diferença estatística entre os
tratamentos ao longo da armazenagem até 14 dias em câmara fria (Gráfico 01), quando o
tratamento condicionamento térmico apresentou maior desidratação. Nas saídas de 21 e
28 dias não houve diferença, mostrando que o tratamento condicionamento térmico não
aumentou a perda de massa fresca. Devido ao déficit de pressão de vapor presente,
mesmo controlando-se a umidade, ocorre aumento da desidratação no tratamento em
condicionamento térmico (STREIF et al., 1994). Mesmo com o benefício de poder
controlar a lanosidade, o condicionamento térmico pode levar a perda de massa fresca,
que é uma das consequências indesejáveis da aplicação deste tratamento (CRISOSTO et
al., 2004).
Gráfico 01: Perda de massa fresca (%) em pêssegos ‘Fascínio’ submetidos ao condicionamento térmico e
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Na variável firmeza não houve diferença estatística ao longo do armazenamento
(Gráfico 02), exceto na análise inicial que apresentou maior firmeza no tratamento
testemunha, pois este não permaneceu dois dias em temperatura ambiente como o
condicionamento térmico. Observa-se que houve uma redução drástica na firmeza ao
longo do armazenamento, isso deve-se pela exposição dos frutos a temperaturas mais
altas após o armazenamento, que acelera o metabolismo dos frutos e afeta todos os
aspectos relacionados ao amadurecimento, como as alterações na firmeza (VITTI, D.C.C,
et al., 2007).
Gráfico 02: Firmeza de polpa (N) em pêssegos ‘Fascínio’ submetidos ao condicionamento térmico e armazenados por
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O conteúdo de suco objetivo não apresentou diferença entre os dois tratamentos
em nenhuma saída (Gráfico 03). Os pêssegos apresentaram aproximadamente 30% de
suco até os 14 dias de armazenagem, mas baixou para 20% aos 21 e 28 dias de
armazenamento refrigerado. O tratamento condicionamento não foi efetivo em evitar ou
atrasar a diminuição da suculência em nenhuma saída. Este resultado pode estar
associado ao desenvolvimento da lanosidade ao longo do armazenamento, reduzindo
assim a quantidade de suco presente nos frutos.
Gráfico 03 e 04: Conteúdo de suco objetivo (%) e subjetivo em pêssegos ‘Fascínio’ submetidos ao condicionamento
térmico e armazenados por até 28 dias a 0oC.
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O suco subjetivo aumentou até os 14 dias de armazenamento e diminuiu aos 21 e
28 dias de armazenagem (Gráfico 04). Diferença estatística ocorreram nas saídas dos 14
e 21 de armazenagem quando o condicionamento térmico apresentou mais suco. Podese com o suco objetivo, que apresentou leve aumento até 14 dias e após decréscimo até
a análise final de 28 dias de armazenamento, quando os frutos já apresentavam maiores
intensidades de lanosidade, levando a redução de suculência.
Na variável sólidos solúveis as maiores médias foram obtidas no tratamento
testemunha ao longo da armazenagem (Gráfico 04), exceto aos 28 dias. Pode-se explicar
pelo fato de o tratamento condicionamento térmico ter acelerado seu metabolismo,
levando a um maior consumo dos açúcares no processo de respiração dos frutos.
Gráfico 05: Sólidos Solúveis (°Brix) em pêssegos ‘Fascínio’ submetidos ao condicionamento térmico e armazenados
por até 28 dias a 0oC.
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A acidez apresentou diferença somente na saída de 0 dias, quando o tratamento
condicionamento térmico apresentou menor acidez (Gráfico 05). Ao longo das saídas não
houve diferença entre os tratamentos. Houve redução na porcentagem de acidez que
pode ter ocorrido pelo consumo dos ácidos como substrato na respiração celular.
Gráfico 06: Acidez (%) em pêssegos ‘Fascínio’ submetidos ao condicionamento térmico e armazenados por até 28 dias
a 0 oC
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Na variável lanosidade não houve diferença estatística até a saída de 21 dias
(Gráfico 07). Aos 28 dias de armazenamento o tratamento condicionamento térmico
apresentou maior intensidade de lanosidade, mostrando que este tratamento não foi
efetivo em atrasar ou diminuir a manifestação de lanosidade.
Gráfico 07: Lanosidade (%) em pêssegos ‘Fascínio’ submetidos ao condicionamento térmico e armazenados por até 28
dias a 0oC.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pêssegos da cultivar Fascínio não respondem ao tratamento condicionamento
térmico.
O tratamento condicionamento térmico não foi efetivo em manter ou aumentar
a suculência e retardar a lanosidade.
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Resumo: O presente estudo tras uma avaliação da força e do equilíbrio em idosos institucionalizados de
duas cidades da Região Sul de Santa Catarina. O total de Instituições de Longa Permanência foi 6, sendo
que 184 idosos estariam distribuídos nas respectivas ILP’s, porém somente 86 idosos participaram da
pesquisa de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Para avaliar a força muscular foi utilizada
dinamometria, quanto ao equilíbrio, foi aplicada a escala de BERG e ainda se verificou quantas pessoas
necessitavam de algum Dispositivo Auxiliar de Marcha, ou se deambulavam normalmente. Dentre os
Resultados verificou-se a diminuição da força muscular e déficit de equilíbrio dos idosos. Quanto ao uso de
Dispositivos Auxiliares de Marcha, 32 pessoas utilizavam a cadeira de rodas tanto pela impossibilidade de
deambular, quanto para evitar que esses idosos corram riscos maiores. Por tanto torna-se necessário ações
de cuidado e atenção para a população da faixa etária em questão.
Palavras-chave: Idosos, Equilíbrio, Força.

1 INTRODUÇÃO
O envelhecimento pode ser conceituado como um processo natural, dinâmico e
progressivo que representa um aumento de fragilidade ocasionado pelas modificações
fisiológicas, bioquímicas, morfológicas e psicológicas que acabam por gerar perda
gradativa da capacidade de adaptação ao ambiente e aumento de dependência 1,2,3.
A dependência pode ser considerada uma condição vivida por pessoas que por
perda ou falta de autonomia física, psíquica e/ou social, necessitam e auxilio na
realização de Atividades Básicas e Instrumentais da Vida Diária, tal condição se torna um
problema de saúde e interfere tanto na qualidade de vida do idoso como na de seu
cuidador 2, 4.
Com relação à funcionalidade até 50% dos idosos apresentam algum grau de
dependência, como a compra e o preparo dos alimentos, uso de medicamentos,
transportes, limpeza da casa e controle das finanças5.
Com o envelhecimento, no cérebro ocorrem mudanças de várias esferas
neurobiológicas e neurofisiológicas, como sinapses diminuídas, lentidão do fluxo
axoplasmático, decréscimo na plasticidade, assim como mudanças neuroquímicas e
estruturais 3.
O crescimento da população idosa não ocorre de forma homogênea. Nos
países desenvolvidos esse processo acontece de forma mais lenta e gradual, porém nos
em desenvolvimento, se dá de maneira rápida e, na maioria dos casos, a sociedade não
se vê preparada para vivenciá-lo 6,7.
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Nessas circunstâncias de transformações sociais, nem sempre a família dispõe
de um cuidador quando um dos seus membros idosos requer apoio e/ou auxílio integral
ou não apresenta conhecimentos suficiente para o cuidado de dependência muito
elevado, assim a institucionalização é principal alternativa para idosos que necessitam de
cuidados de longa duração 7, 8.
As instituições para idosos de longa duração têm caráter residencial, na forma
de domicílio coletivo para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, em condição de
liberdade, dignidade e cidadania, podendo ou não estar vinculadas à iniciativa
governamental, com ou sem suporte familiar, abriga residentes com características de
saúde distintas,

portadores ou não de problemas de saúde em condição crônica e

incapacitante e assim , o cuidado deve seguir a perspectiva geronto-geriátrica 2, 7, 9.
O número deste tipo de instituição começou a crescer a partir das últimas
décadas do século XX aqui no Brasil e ao mesmo tempo, foi sendo criada uma estrutura
legal para regular tais atividades. Esse crescimento ocorreu como resposta às demandas
da sociedade onde aumenta a expectativa de vida e diminui a disponibilidade de recursos
familiares para o cuidado dos idosos 9.
A maioria dos familiares procuram as instituições asilares pela certeza de
estarem proporcionando um local onde seus entes estarão sob cuidados de profissionais
capacitados, garantindo sua segurança e saúde. Porém, uma da realidade observada em
muitos lugares é a falta de qualificação dos recursos humanos10.
Assim, considerando o cenário nacional que se dirige para uma quantidade
cada vez maior de pessoas idosas na população, e que esses idosos podem, em sua
maioria, apresentar múltiplas doenças crônicas e que estas podem causar certo grau de
dependência, este século será caracterizado por novas necessidades de cuidado

2,11.

2 METODOLOGIA
Essa pesquisa teve inicio com a busca ativa de todos as Instituições de Longa
Permanência das cidades de Criciúma e Içara, no que totalizou 6 ILP’s, 5 no Município de
Criciúma e 1 no Município de Içara. O total de Idosos Institucionalizados são 184. Porém,
levando em consideração os critérios de inclusão e exclusão desta pesquisa, somente 86
idosos foram avaliados.
A idade da amostra foi de 60 á 101 anos, sendo essa amostra tanto do sexo
feminino, quanto do sexo masculino.
O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da
Universidade do Extremo Sul Catarinense, sob o número do parecer 1.955.092. Todos os
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participantes foram esclarecidos quanto aos objetivos e procedimentos e assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
A participação foi voluntária e teve como critérios de inclusão idosos que
tinham consciência de entendimento das atividades e movimentos em que lhes seriam
propostas, que tivessem 60 anos ou mais, fossem de ambos os sexos e que assinaram o
TCLE. Os Critérios de exclusão foram idosos que não tinham consciência de
entendimento das atividades e movimentos que lhes seriam propostas, quem tivesse
menos de 60 anos e que não assinaram o TCLE. Aos participantes que fossem
cadeirantes os mesmos não realizavam os testes da Escala de BERG e a dinamometria
lombar, e aos acamados foram realizados somente a dinamometria Palmar.
Para a coleta de dados nesse estudo, foram utilizados a Escala de BERG para
avaliarmos o equilíbrio desses indivíduos, e a dinamometria nos seus 3 tipos de avaliação
de grupos musculares distintos, que são eles, dinamometria Lombar, Escapular e Palmar
Os procedimentos iniciaram-se com a conversa com o idoso, e verificava-se se
o idoso era ou não cadeirante, ou se tinha a necessidade de algum Dispositivo Auxiliar de
Marcha. Caso o idoso fosse cadeirante não era aplicada a Escala de BERG, e
consequentemente a dinamometria lombar. Caso o individuo fosse acamado, era então
realizado somente os testes de dinamometria palmar.
Em seguida foi explicado todos os passos dos movimentos que a Escala de
BERG exigia, a cada pergunta o idoso obtinha uma pontuação conforme era realizado o
movimento dentro das suas condições. Ao final fazia-se a somatória e verificava-se o
risco de queda pelo seu possível desiquilíbrio.
Logo após era realizada a dinamometria lombar, onde pedia-se para o
individuo ficar sobre o dinamômetro lombar, fizesse a flexão do tronco e puxasse para
cima a alavanca de medição, qual obtinha-se o valor da força da coluna lombar.
A dinamometria escapular era o segundo procedimento á ser feito, no qual o
individuo estaria sentado, e com a abdução o ombro e os cotovelos flexionados pedia- se
para o idoso segurar o dinamômetro em suas mãos e puxar em direção contrária, sendo
que ao final do movimento o valor de força grupo muscular escapular era obtido.
E por último era realizado a dinamometria palmar, tanto feito na mão direita
quanto na esquerda. Onde o idoso sentado e com o cotovelo apoiado sobre uma base,
segurava o dinamometro palmar, fazendo o movimento de apertar o dispositivo,
resultando no valor de força dos grupos musculares da mão.
Todos

os

valores

da

dinamometria

foram

(quilogramas/força).
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Para a análise estatística foi montado um banco de dados a partir das
informações coletadas. Foram calculadas as médias de cada valor, respectivamente com
seus valores mínimos e máximos. A análise estatística foi desenvolvida através do
Microsoft Excel 2007 para Windows.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Participaram desta pesquisa 86 idosos, com uma média de idade de 77,69 anos,
sendo 52,79% (n=54) pertencentes ao sexo feminino e 37,21% (n=32) ao sexo masculino.
Na primeira abordagem com cada individuo logo era identificado se o mesmo tinha
necessidade de algum Dispositivo Auxiliar de Marcha, logo verificou-se que 51,16% (n=
44) dos idosos deambulavam sem nenhum auxilio, 37,20% (n= 32) usam cadeira de
rodas, 4,65% (n= 4) utilizam andador articulado, sendo este também o número de
usuários de bengalas comuns, e por fim 1,16% (n=1) dos avaliados utilizam a bengala
ajustável de alumínio, visto que para a bengala de alumínio com recuo a porcentagem se
dispõe do mesmo valor. Os demais dispositivos não eram utilizados por nenhum
participante da pesquisa (Tabela I).
Tabela I - Distribuição dos Dispositivos Auxiliares de Marcha
Dispositivo Auxiliar de Marcha
Número de pessoas
Bengala Comum
4
Bengala Ajustável de Alumínio
1
Bengala de Alumínio com Recuo
1
Bengala Quadrípede
0
Muletas Axilares
0
Muletas de Antebraço (Canadense)
0
Andador Fixo
0
Andador Articulado
4
Andador com Rodas Dianteiras
0
Andador com Quatro Rodas
0
Andador com Três Rodas
0
Cadeira de Rodas
32
Deambula sem auxílio
44

Os Resultados obtidos pela Escala de BERG seguem descritos na Tabela II.
Com base nas referências de porcentagem de risco de quedas que a Escala de Berg nos
apresenta, cerca de 60,46% (n= 52) zeraram sua pontuação nesta Escala, pois os
mesmos ou eram cadeirantes ou acamados, o que o impossibilitaria de realizar os testes,
de acordo com os Critérios de Inclusão e Exclusão deste estudo. Nenhum idoso envolvido
no estudo conseguir atingir de 56 á 54 na pontuação final, o que poderia representar 4%
de chances de queda. Já para a pontuação de 53 á 46 na escala, obtivemos 8,13% (n= 7)
pessoas, o que nos mostra que os mesmos possuem uma possibilidade de 8% de
chances de sofrer alguma queda. E por fim 27 idosos (31,39%) do total de idosos
pontuaram menos que 45, o que nos faz concluir que os mesmos têm uma probabilidade
maior de risco de quedas, podendo- se dizer 100% de chances.
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Número de Pessoas
52
0
7
27

Tabela II – Valores de Pontuação da Escala de BERG
Pontuação BERG
Rico de Queda (%)
0
100%
56 á 54
4%
53 á 46
8%
45 á 0
100%

Quanto aos valores resultantes da Dinamometria obtive-se uma média de 11,8
Kg/F, tratando-se da Dinamometria Lombar.
Já na Dinamometria Escapular a média obtida foi de 3,9 Kg/F. Para a
Dinamometria Palmar, foram avaliados os dois domínios, tanto direito quanto o esquerdo.
Na Dinamometria Palmar Esquerda obtive-se o valo médio de 11,9 Kg/F, e na
Dinamometria Palmar Direita o resultado foi de 13,4 Kg/F, devidamente ilustrados na
Tabela III.
Tabela III – Valores da Dinamometria em Kg/F
Medidas de Dinamometria, em Kg/F
Média (mínimo e máxima)
Dinamometria Lombar
11,8 (0- 77)
Dinamometria Escapular
3,9 (0 -23)
Dinamometria Palmar esquerda
11,9 ( 0- 36)
Dinamometria Palmar direita
13,4 (0- 38)

No primeiro ponto desta pesquisa, pode-se analisar que um pouco mais que a
metade da amostra (51,16%), conseguia deambular normalmente sem nenhum
Dispositivo Auxiliar de Marcha, o que é um ponto positivo, considerando o fato de que no
processo de envelhecimento é comum o déficit de percepção e equilíbrio

2,3.

Contudo não

necessariamente o idoso irá necessitar de algum auxilio para a deambulação.
Pode-se destacar ainda que 37,20% dos idosos institucionalizados utilizavam a
cadeira de rodas, já que os mesmos eram impossibilitados de caminhar devido á alguma
patologia neurologia ou ortopédica. Porém em conversa com os responsáveis de cada
Instituição de Longa Permanência foi identificado que um dos principais motivos pelo qual
a maioria dos cadeirantes estavam nessas condições, era pelo fato dos cuidadores/
responsáveis da instituição terem medo desses idosos caírem e resultar em fraturas.
A queda em idosos é comum e pode resultar em consequências desagradáveis
para a maioria dos idosos no Brasil. Atualmente, segundo dados do Sistema de
Informação Médica/Ministério da Saúde, entre os anos de 1979 e 1995, cerca de 54.730
pessoas morreram devido a quedas, sendo que 52% delas eram idosos, com 39,8%
apresentando idade entre 80 anos e 89 anos á nível de Brasil é um número alarmantes, e
vem crescendo de 3% para 4,5% ao ano 12.
O medo de cair pode ser considerado um dos principais motivos de uso de
cadeira de rodas, ocasionando a diminuição da sua mobilidade devido ao desuso da sua
capacidade restante de se locomover. Ou seja, existe um ciclo vicioso, no qual a
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inatividade pós queda acentua a perda funcional, determinante na manutenção do
equilíbrio postural, e por sua vez, essa perda de equilíbrio e medo de cair restringem a
atividade cotidiana do idoso 13.
Quanto ao equilíbrio classificado pela Escala de BERG no presente estudo, a
grande maioria dos idosos (60,46%), zeraram a pontuação nos testes, pois os mesmos
encontravam-se acamados por não estarem em boas condições de saúde ou eram
cadeirantes, o que impossibilitaria os mesmos a realizarem os testes pelo fato dos
movimentos serem realizados em ortostase. E nenhum componente da amostra atingiu a
pontuação de 56 á 54, o que os classificaria com um bom equilíbrio dentro das
normalidades dessa faixa etária, e risco de 3 á 4% de chances de queda.
Quanto às causas, embora não esteja claro, a literatura aponta para uma
etiologia multifatorial do medo de cair, o qual está fortemente relacionado a fatores
adversos que incluem qualidade de vida diminuída, redução da mobilidade, declínio de
funcionalidade,

aumento

da

fragilidade,

depressão,

fatores

ambientais

e

institucionalização. Dentre às causas de funcionalidade envolvem-se as principais
patologias e que impede o idoso de se locomover sem nenhum dispositivo auxiliar de
marcha, sendo essas: osteoporose em estágio severo, Acidente Vascular Encefálico,
obesidade mórbida entre outras12, 13.
No estudo apenas 8,13% dos idosos pontuaram de 53 á 46 na Escala de
BERG, que de acordo com a mesma, estes possuem 8% de risco de queda, devido ao
seu déficit de equilíbrio.
De acordo com a última classificação de BERG, o individuo que pontuar com
45 pontos ou menos, estaria com um déficit de equilíbrio severamente comprometida, e o
mesmo estaria com grandes chances de sofrer quedas, podendo-se dizer 100% de risco.
O ato de cair e suas consequências são potencialmente sérias e a prevenção
com medidas e programas que visem o cuidado com quedas, são estratégias
fundamentais para impedir que às mesmas aconteçam. Para prevenir é necessário
conhecer as causas que os desencadearam e também identificar os fatores que colocam
os idosos em risco de sofrerem 14.
De forma geral toda a força muscular mensurada através da Dinamometria, foi
considerada baixa. A média de força da Dinamometria Lombar foi 11,8 Kg/F e na
Dinamometria Escapular foi de 5,5 Kg/ F. Quando a Dinamometria Palmar Direita e
Esquerda as médias foram 13,4Kg/F e 11,9 kg/F respectivamente. Quando comparados
aos valores de referências, os mesmos são classificados como fraqueza muscular em
todos os grupos musculares avaliados.
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A diminuição da força é constitui-se na maioria das vezes à perda de massa
muscular, seja por atrofia, ou pela redução do número de fibras musculares. A diminuição
da força acontece também em grupos musculares e não somente em músculos isolados.
Como acontece por exemplo, nos Membros Superiores e nos Membros inferiores.
Diferentes estudos identificam que a diminuição da força dos acontece com mais
intensidade em um do que no outro, respectivamente 15.
A perda da força e da massa muscular predispõe os idosos a uma limitação
funcional, sendo este um fator predisponente para muitos dos processos patológicos
associados ao aumento de morbidade e mortalidade15.
Desta forma, tanto o déficit de equilíbrio quanto a fraqueza muscular,
contribuem para o risco de quedas e as chances de agravos maiores aparecem é maior
no que diz respeito ao estado físico e de mobilidade em idosos 14, 15.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Levando em consideração o aumento acelerado da população idosa e os
poucos estudos sobre a relação entre envelhecimento, em torno do estado físico e motor
em idosos, conclui-se que é necessário pesquisar o envelhecimento visto á possibilitar ao
profissional uma melhor capacidade de diagnóstico, terapias e reabilitação e monitorar a
evolução dos sintomas entendendo que embora o déficit de equilíbrio e a diminuição de
força muscular em idosos seja uma consequência do processo de envelhecimento, o
idoso pode conviver com isso sem que seja um grande problema.
Contudo, é possível perceber que no caso das instituições avaliadas, os idosos
estão consideravelmente comprometidos com ambos os problemas, sendo esse um dos
principais motivos para que esses indivíduos estejam usando uma cadeira de rodas,
vendo isso como uma maneira de prevenir problemas mais graves, como por exemplo,
quedas, fraturas, dificuldades em realizar suas atividades, concentração entre outros.
Portanto, torna-se de extrema importância uma atenção e cuidado especial com essa
população.
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Resumo: O envelhecimento faz parte do processo natural e se caracteriza pela perda da capacidade de
adaptação e menor expectativa de vida. Diversos fatores podem levar o idoso a passar pelo processo de
institucionalização, desde cuidados com a saúde até mesmo alguma dificuldade familiar. Esta pesquisa teve
como objetivo avaliar a Qualidade de Vida e do Sono em idosos institucionalizados na região Sul Catarinense.
Foi aplicada o questionário WHOQOL-old e o Índice de Pittsburgh (PSQI). Participaram desta pesquisa 86
idosos, com média de idade de 77,69 anos. Quanto ao Questionário WHOQOL- old, a média de escore obtido
foi de 81,69 e dentre as seis facetas, a “Autonomia” foi o item que obteve menor média. Como resultado do
PSQI obteve-se como pontuação do Escore Geral a média de 8,58. Uma boa funcionalidade cognitiva é
essencial ao idoso. A autonomia destes é de extrema importância, pois refere-se à competência dos mesmos
em poder lidar e controlar suas próprias decisões. Uma qualidade do sono ruim afeta diretamente a vida
destes. A falta de um sono de qualidade pode trazer ao idoso cansaço durante o dia, dificuldades de
concentração, redução da velocidade da resposta, podendo interferir diretamente na qualidade de Vida.
Palavras-chave: Idoso institucionalizado; qualidade de vida; sono; autonomia

1 INTRODUÇÃO
Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) (2003)1 o mundo está
vivendo uma transição demográfica, onde a população idosa irá prevalecer cada vez mais.
A quantidade de pessoas com mais de 60 anos deve duplicar entre 2007 e 2050. Já no
Brasil, o número de idosos irá mais que triplicar nas próximas décadas, podendo alcançar
aproximadamente 65milhões de idosos em 20502. Desta forma é necessário que a
sociedade brasileira passe a se preocupar com as questões da longevidade, considerando
um envelhecimento com maior autonomia e qualidade de vida 3.
Devido à queda de fecundidade e mortalidade da população e ao aumento da
expectativa de vida, no mundo todo há um envelhecimento populacional. Para a
Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) 4, o envelhecimento é “um processo
sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, não patológico, de deterioração
de um organismo maduro, próprio a todos os membros de uma espécie, de maneira que o
tempo o torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio-ambiente e, portanto,
aumente sua possibilidade de morte”. Diante disto, é imprescindível um cuidado especial
em relação à saúde do idoso.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS)5, o idoso é considerado
nos países em desenvolvimento a pessoa que possui mais de 60 anos e, nos países
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desenvolvidos, que possui 65 anos ou mais. E de acordo com o Estatuto do Idoso Brasileiro
6

é considerado idoso o indivíduo com idade igual ou superior a 60 anos.
Diante de toda a transformação social, nem sempre a família dispõe de um

cuidador quando um idoso requer apoio e/ou auxílio integral ou não apresenta
conhecimentos suficiente para o cuidado de dependência muito elevado. Desta forma, a
institucionalização é principal alternativa para idosos que necessitam de cuidados de longa
duração 7,8.
A avaliação do estado de saúde está diretamente relacionada à qualidade de
vida, escolaridade, idade, condição econômica e presença de incapacidades. Assim,
destaca-se a relevância científica e social de se investigar as condições que interferem no
bem-estar na senescência e os fatores associados à qualidade de vida de idosos, no intuito
de criar alternativas de intervenção e propor ações e políticas na área da saúde, buscando
atender às demandas da população que envelhece 9.

2 METODOLOGIA
Essa pesquisa caracteriza-se como Quantitativa, do tipo Transversal com coleta
de dados Prospectiva. Para a sua realização foi solicitada a Carta de Aceite ao responsável
da Instituição, e a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer
nº 1.955.092. Ao iniciar a pesquisa, os idosos foram esclarecidos quanto aos objetivos do
estudo e, a partir do interesse em participar da pesquisa, foi assinado o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Foi aplicada a Avaliação Inicial que possui dados como
Sexo do idoso e Idade. Além disto, foi aplicado o do Índice de Qualidade de Sono de
Pittsburgh (PSQI), para mensurar a qualidade de sono e o questionário WHO QOL-OLD
para avaliar a Qualidade de Vida destes idosos.
Este estudo foi desenvolvido em 6 Instituições de Longa Permanência na região
Sul Catarinense, nos municípios de Criciúma e Içara. O total de idosos nas instituições é
de 184 idosos de ambos os sexos.
Para análise estatística foi montado um banco de dados a partir das informações
coletadas. Foram consideradas diferenças estatisticamente significativas quando valor de
p ≤0,05, intervalo de confiança de 95%. A análise estatística foi desenvolvida através do
software estatístico SPSS, versão 20.0 e o Microsoft Excel 2007 para Windows.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
As seis instituições envolvidas nesta pesquisa apresentam um total de 186
idosos institucionalizados, dos quais 86 se encaixaram nos critérios de inclusão
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respondendo à Avaliação Inicial, 81 responderam ao questionário de qualidade de vida
Whoqol- OLD, e 84 ao Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI), sendo estes os
que se enquadraram nos critérios de inclusão desta pesquisa.
Os participantes apresentaram média de idade de 77,69 (± 8,86 anos), sendo
52,79% (n=54) pertencentes ao sexo feminino e 37,21% (n=32) ao sexo masculino. Em
todas as instituições, a média de tempo em que os idosos encontram-se institucionalizados
é de 49,06 meses, apresentando o mínimo de 1 mês de institucionalização e o máximo de
276 meses, ou seja, 23 anos. Destes idosos, 80,26% (n= 69) referiram possuir filhos e 19,77
(n=17) não possuem. Quanto ao grau de escolaridade, 58,14% (n=50) dos idosos possuem
o Ensino Fundamental Incompleto, seguido de 27,91% (n=24) dos idosos que não possuem
alfabetização e de 4,65% ( n=4) que possuem Ensino Fundamental Completo, 4,65%(n=4)
que concluíram o Ensino Médio e 4,65%(n=4) que concluíram o Ensino Superior ( Tabela
1).
INSTITUIÇÃO 1

INSTITUIÇÃO 2

INSTITUIÇÃO 3

INSTITUIÇÃO 4

INSTITUIÇÃO 5

INSTITUIÇÃO 6

TOTAL

81

84,29

74,90

77,18

77,7

76,34

77,69

60,40

27,57

58,40

15,76

18,9

74,41

49,06

Masculino

5

0

4

3

4

16

32

Feminino

5

7

6

14

6

16

54

Sim

6

6

9

15

9

24

69

Não

4

1

1

2

1

8

17

5

2

4

3

1

9

24

5

4

6

11

6

19

50

0

2

0

1

1

0

4

0

0

0

2

0

2

4

0

0

0

0

2

2

4

Idade*
Tempo na Instituição, em
meses*

Sexo

Filhos

Grau de Escolaridade
Sem Alfabetização
Ensino Fundamental
Incompleto
Ensino Fundamental
Completo
Ensino Médio Completo
Ensino Superior
Completo

Quanto ao Questionário WHOQOL- OLD, a média de escore obtido foi de 81,69
(mín.: 57 e máx.: 116), onde o escore varia de 24 à 120 e quanto maior a pontuação melhor
é a qualidade de Vida do Idoso. Dentre as seis facetas que este questionário apresenta, a
“Autonomia” foi o item que obteve menor média em relação às outras facetas, apresentando
escore médio de 12,27, considerando-se que o escore das facetas pode variar de 4 a 20 e
quanto menor for este valor, mais inferior é a Qualidade de Vida, de acordo com as
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respostas do participante. No Gráfico 1 observa-se a classificação da Qualidade de Vida de
acordo com a instituição participante.
Gráfico 1- Classificação da Qualidade de Vida por Instituição Participante

QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS
INSTITUCIONALIZADOS
100,00
50,00
-

Como resultado do Índice de Qualidade de Sono de Pittsburh (PSQI), obteve-se
como pontuação do Escore Geral a média de 8,58. Dentre os 84 idosos que responderam
ao PSQI, a maior parte deles (n= 52/ 61,91%) foram classificados com Qualidade de Sono
Ruim, 23 (27,38%) apresentaram Distúrbio do Sono e apenas 9 (10,72%) obtiveram uma
Boa Qualidade do Sono. Também se pode observar no Gráfico 2 a distribuição das
classificações da Qualidade do Sono conforme as instituições participantes.
Gráfico 2 - Classificação da Qualidade do Sono por Instituição Participante
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30

Boa

20
Ruim
10
0
1

2

3

4

5

6

Presença de
Disturbio do Sono

Os resultados deste estudo indicam que a maior parte dos idosos avaliados nas
seis instituições não conseguiu responder aos questionários, devido principalmente à
dificuldade cognitiva para compreender os questionamentos e respondê-los devidamente.
Uma boa funcionalidade cognitiva é essencial ao idoso, visto que o idoso com o seu
cognitivo bem conservado possui uma maior autonomia, segurança, participação social e
mais facilidade em seu autocuidado e na realização de suas Atividades de Vida Diárias
(AVDs)10
Em relação às características sociodemográficas dos idosos, um dado
importante encontrado neste estudo é que 58,14% dos idosos possuem apenas o Ensino
Fundamental Incompleto, seguido de 27,91% dos idosos que não possuem alfabetização.
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No Brasil, quase metade da população idosa em 2007 era considerada analfabeta
funcional, e 23% dos idosos não sabiam ler e escrever, 4% só sabiam ler e escrever seu
próprio nome e 22% consideravam a leitura e a escrita atividades dificultosas 16. Este fato
ainda se repete atualmente e, como o observado neste estudo, muito idosos sequer
concluiu o Ensino Fundamental, principalmente pela questão cultural da época, que
envolvia deixar o ambiente escolar para auxiliar os pais ou familiares no trabalho Rural.
Um envelhecimento considerado bem sucedido é aquele com uma quantidade
baixa de doenças, um bom funcionamento mental e um envolvimento ativo do indivíduo
nesta fase17. Dentre as diversas alterações biológicas e psicossociais que o indivíduo passa
durante o processo de envelhecimento, há um declínio cognitivo esperado, que vai
depender de fatores como o estilo de vida, interações sociais e até mesmo as condições
genéticas11.
Dentre as 6 facetas que o questionário de Qualidade de Vida WHOQOL-OLD
apresenta, a que obteve menor média, ou seja, pior qualidade de Vida, foi o item autonomia,
onde eram realizadas perguntas ao idoso em relação a como ele tomava suas próprias
decisões e se havia liberdade para isso, se poderia controlar seu futuro, e se as pessoas
que o cercam respeitam a sua liberdade. A autonomia do idoso é de extrema importância,
pois refere-se à competência do idoso em poder lidar e controlar suas próprias decisões,
mesmo diante de patologias, limitações cognitivas, cultura ou até mesmo a família 13,14.
Pessoas autônomas possuem uma maior facilidade de convívio social e familiar,
conseguem se recuperar mais rapidamente de agravos de saúde e, consequentemente,
melhorar a sua longevidade. Portanto, o prejuízo na autonomia do idoso gera uma
sobrecarga aos familiares e cuidadores e compromete diretamente a sua Qualidade de Vida
15,16.

Outra consequência do processo de envelhecimento é a mudança na Qualidade
do Sono dos idosos, sendo uma das queixas mais frequentes entre eles17, e se mostrando
como algo que aumenta gradativamente conforme a idade. Por este fator, é muito
importante avaliar o sono ao avaliar a saúde de idosos. A dificuldade e perturbações
durante o sono pode comprometer o funcionamento cognitivo do idoso 18.
As

alterações

no

sono

podem

estar

mais

frequentes

em

idosos

institucionalizados, devido ao isolamento do idoso muitas vezes, a inatividade tanto física
quanto mental durante o dia

19,20,

além de horários definidos para deitar-se e levantar-se e

o fato de que com o tempo ocioso o idoso acaba dormindo durante o dia, podendo perder
o sono durante a noite. Ao responderem o Índice de Qualidade de Sono de Pittsburh (PSQI),
a média dos escores foi de 8,58, onde os valores de 5 a 10 consideram a Qualidade do
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Sono como ruim. Além disto, 61,91% dos idosos avaliados tiveram sua Qualidade de Sono
classificada como ruim, 27,38% apresentaram distúrbio do sono e somente 10,72% dos
idosos apresentaram uma qualidade do sono Boa.
Uma qualidade do Sono ruim acarreta em um aumento de cochilos durante o dia,
dificuldade de concentração, supressão do sistema imunológico, diminuição da capacidade
física, quedas frequentes e até mesmo declínio cognitivo, o que está diretamente
relacionado com a Qualidade de Vida deste idoso21.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme o observado nesta pesquisa, diversos fatores podem influenciar tanto
positivamente quanto negativamente a Qualidade de Vida do idoso, principalmente quando
associado ao fato de este idoso encontrar-se institucionalizado, muitas vezes longe de um
vínculo familiar ou social.
A falta de um sono de qualidade é um fator que pode trazer ao idoso cansaço
durante o dia, dificuldades de concentração, redução da velocidade da resposta, o que pode
apresentar-se como um fator de risco para quedas, dificuldade na realização das Atividades
de Vida Diária (AVD), podendo interferir diretamente na sobrevida e Qualidade de Vida do
idoso. Por esse motivo, é necessário um cuidado especial no que se trata da Qualidade do
Sono e Qualidade de Vida dos idosos institucionalizados.
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Resumo: O presente trabalho possui como objetivo principal a análise da viabilidade financeira
de um empreendimento residencial multifamiliar em Forquilhas, município de São José/SC. Nesse bairro a
maioria dos empreendimentos são voltados para o público da Minha Casa Minha Vida (MCMV). O estudo
de caso aborda a elaboração de uma proposta de projeto arquitetônico, que desafia a tipologia
predominante da região onde o empreendimento pretende ser implantado, ou seja, será desenvolvida uma
tipologia cujo valor final ficará fora dos padrões da MCMV. Para a realização da pesquisa realizou-se um
levantamento inicial com os corretores da região buscando coletar informações para o desenvolvimento do
projeto arquitetônico. Na sequência desenvolveu-se o projeto arquitetônico. A partir de dados e informações
reais em conformidade com as condições de mercado da cidade de São José/SC, realizou-se o
levantamento quantitativo e orçamentário do projeto e a simulação da utilização de um fluxo de caixa.
Levando-se em consideração os conceitos tradicionais de valor presente líquido, taxa interna de retorno e o
período de payback, analisou-se a simulação e conclui-se que do ponto de vista econômico é viável a
construção do empreendimento fora do plano MCMV. Entretanto, ao avaliar os resultados, acredita-se que
seja necessário outro estudo com a mesma tipologia de projeto utilizada atualmente na região, que poderá
gerar melhores resultados na análise de viabilidade econômica.
Palavras-Chave: Mercado imobiliário. Planejamento Financeiro. Análise de investimento.

1

INTRODUÇÃO
A aquisição do imóvel próprio é um desejo e uma necessidade na vida dos

brasileiros, principalmente levando-se em consideração que em 2015 havia um deficit
habitacional no Brasil de 7,7 milhões de domicílios (CBIC, 2017). Por outro lado, é notório
que o Brasil está vivendo uma estagnação econômica, por isso as empresas do setor da
construção têm a necessidade de pensar alternativas para os investimentos imobiliários.
O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) foi um dos impulsionadores da economia
brasileira nos últimos anos (GONCALVES JUNIOR et al., 2014), no entanto, devido a
atual situação econômica brasileira, o acesso a ele ficou cada vez mais difícil. Devido a
essa dificuldade, buscou-se neste estudo de caso arriscar em um padrão mais elevado de
construção, procurando um nicho de mercado que estava relativamente esquecido e que
não está sendo oferecido no local do estudo de caso.
Dessa forma, este trabalho buscou avaliar a viabilidade financeira para a
construção de um edifício residencial multifamiliar que não foi enquadrado no PMCMV. O
terreno onde se pretende construir o empreendimento fica localizado no bairro Forquilhas,
no município de São José - SC.
Os brasileiros culturalmente compram imóveis como investimento, bem como
para uso próprio para atender a sua necessidade de habitação. Porém, com a
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instabilidade econômica que o país vem presenciando, de acordo com a Organização
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), que prevê queda da
economia brasileira de 4% neste ano, muitas pessoas estão inseguras quanto aos
investimentos de seus recursos. Por isso, o empreendedor precisa analisar com cautela
se o imóvel que pretende construir será viável economicamente ou não, frente a atual
situação do mercado financeiro.
Além disso, conforme entrevistas realizadas com corretores, as vendas de
apartamentos que se enquadram no PMCMV, tiveram uma redução muito grande.
Como a região de Forquilhas é caracterizada por apartamentos que são
vendidos dentro do PMCMV, existe a necessidade de verificar se a construção de um
edifício residencial multifamiliar, cujo padrão é acima do PMCMV, num terreno de 360,00
m² no bairro Forquilhas em São José/SC, será economicamente viável ao empreendedor
ou não.
2

MÉTODO DA PESQUISA
Com o objetivo de verificar se a construção de apartamentos com padrão

acima do PMCMV é financeiramente viável, a realização deste trabalho teve inicio através
de consultas com corretores e estudos sobre os empreendimentos que estão sendo
lançados e comercializados na região onde o terreno proposto se encontra.
A área de estudo está localizada no Loteamento Parque Residencial Manoel de
Melo situado no bairro Forquilhas, na cidade de São José/SC, que se encontra na região
da grande Florianópolis, em Santa Catarina. O local de estudo foi escolhido devido ao fato
de um dos autores ser proprietário deste terreno, bem como a área de estudo possuir
uma forte expansão demográfica.
Foram realizadas visitas in loco, permitindo a aquisição de dados para uma
correta leitura do local de estudo, constatando a tipologia das edificações e a
infraestrutura da região. Através da Internet, consultou-se sites de classificados
significativos para o desenvolvimento deste estudo, além das consultas com corretores,
onde se obteve os valores praticados no mercado.
Conforme Cervo (1996), é preciso selecionar a área estudada e analisar com
profundidade, tornando o assunto viável de ser pesquisado, evitando resultados
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superficiais. Para limitar o espaço da pesquisa, além do bairro Forquilhas, foram
escolhidos os bairros próximos: Sertão do Imaruim, Potecas e Forquilhinhas.
Inicialmente preocupou-se com a questão de conhecer que tipo de produto está
sendo comercializado, bem como o perfil dos consumidores para a definição do partido
arquitetônico. No qual, além de ser levado em conta as peculiaridades de mercado,
também se considerou as diretrizes do plano diretor do município, respeitando as
limitações da consulta de viabilidade. Com este levantamento desenvolveu-se um projeto
coerente com a proposta deste estudo.
Foi elaborado um orçamento da obra de forma que os valores se
aproximassem ao máximo da realidade praticada, através de um levantamento
quantitativo do projeto arquitetônico desenvolvido. Com o orçamento pronto, junto com o
planejamento físico-financeiro, no qual foi montado um cronograma de execução da obra,
estimou-se os valores de comercialização das unidades e o fluxo de vendas dos imóveis
do empreendimento elaborado, com base nas informações coletadas.
Finalizando o estudo foi realizada uma análise financeira com a determinação
da taxa mínima de atratividade, que é a taxa a partir da qual o investidor considera que
está obtendo ganhos financeiros; o período de payback que se constitui num método
simples que é definido com o número de períodos para se recuperar o investimento inicial;
a taxa interna de retorno de 1 % ao mês (valor que o empreendedor tem na aplicação
atual) que iguala as entradas e saídas de caixa do empreendimento e o valor presente
líquido que consiste em trazer para a data zero todos os fluxos de caixa do investimento e
somá-los ao valor do investimento inicial (GONZÁLEZ, 2003).
3
3.1

ESTUDO DE CASO
Definição do Projeto
Levando em consideração a atual situação econômica brasileira, e diminuição

da oferta de crédito, acredita-se que as condições de financiamento para o PMCMV serão
mais restritivas. Pensando neste condicionante e com a intenção de apostar em um
padrão acima do MCMV, resolveu-se desenvolver um projeto para atender um nicho de
mercado que não tem muita oferta, pensando nas pessoas que já se estabeleceram na
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região e que tiveram uma ascensão social, que conquistaram um maior poder aquisitivo e
que gostariam de continuar morando no mesmo local.
Com as informações da consulta de viabilidade e o plano diretor foi
desenvolvido um empreendimento constituído por uma edificação de um bloco totalizando
6 unidades. Apartamentos com numeração 101 à 301, cada um com 2 quartos, sendo 1
suíte, sala estar/jantar, banheiro social, cozinha, área de serviço e sacada com
churrasqueira, com área privativa de 66,34m², conforme figura 1. Apartamentos com
numeração 102 à 302, cada um com 3 quartos, sendo 1 suíte, sala estar/jantar, banheiro,
cozinha, área de serviço e sacada com churrasqueira, com área privativa de 80,56m²,
conforme figura 2. Conta com 6 vagas de estacionamento livres e cobertas, localizadas no
pilotis. O prédio é constituído de 04 pavimentos, sendo pavimento térreo (pilotis) com
149,56m², pavimento tipo 1 com 163,56m², pavimento tipo 2 e pavimento tipo 3 com
157,98m² cada, contendo 06 garagens no pavimento térreo e 02 aptos em cada
pavimento tipo, totalizando 6 apartamentos com área total construída de 656,83m².
Figura 1 – Apartamento 2 dormitórios com suíte

Fonte: O autor.
Figura 2 – Apartamento 3 dormitórios com suíte

Fonte: O autor.

3.2

Estimativa de Vendas
Conforme o estudo de mercado realizado, definiu-se os valores de

apartamentos de 2 quartos no valor de R$ 179.118,00 e os de 3 quartos no valor de R$
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217.512,00, totalizando o valor geral de vendas (VGV) em R$ 1.189.890,00. Estimou-se a
venda de uma unidade a cada 3 meses, sendo considerado a primeira unidade um imóvel
de 2 dormitórios com entrada de 15 mil + 22 de R$ 750,00. Na sequência a cada 3 meses
considerou-se venda intercalada de uma unidade de 3 dormitórios e outra de 2
dormitórios consecutivamente conforme segue: Entrada de 30 mil + 19 de R$ 1.250,00;
Entrada de 20 mil + 16 de R$ 950,00; Entrada de 40 mil + 13 de R$ 1.600,00; Entrada de
15 mil + 10 de R$ 1.100,00; Entrada de 30 mil + 7 de R$ 2.000,00. Dessa forma, o fluxo
de caixa estimado de receita ficará de acordo com a tabela 1.
Tabela 1 – Apartamento 3 dormitórios com suíte.

Meses

1° Mês

2° Mês

3° Mês

4° Mês

5° Mês

6° Mês

7° Mês

8° Mês

Total/Mês [R$]

15.000

750

750

30.750

2.000

2.000

22.000

2.950

Meses

9° Mês

10° Mês

11° Mês

12° Mês

13° Mês

14° Mês

15° Mês

16° Mês

Total/Mês [R$]

2.950

42.950

4.550

4.550

19.550

5.650

5.650

35.650

Meses

17° Mês

18° Mês

19° Mês

20° Mês

21° Mês

22° Mês

23° Mês

24° Mês

Total/Mês [R$]

7.650

7.650

7.650

7.650

7.650

7.650

7.650

938.640

Fonte: O autor.

3.3

Analise dos Dados
O estudo realizado no presente trabalho, avaliou principalmente o desembolso

mensal do empreendedor. Já que esse é um dos limitantes do investimento.
Na tabela 2, pode-se verificar o fluxo de caixa considerando uma taxa mínima
de atratividade (TMA) de 1% ao mês e de 1,5% ao mês. Apresentou-se os resultados de
quatro em quatro meses para otimizar espaço no presente documento.
Tabela 2 – Fluxo de Caixa para TMA de 1% ao mês e 1,5% ao mês

Período
(mês)

Fluxo de caixa
líquido

Fluxo de caixa
descontado
TMA 1%a.m.

0
4
8
12
16
20
24

-R$ 164.494,56
-R$ 17.576,81
-R$ 31.862,53
-R$ 19.658,91
-R$ 25.104,57
R$ 7.650,00
R$ 938.640,00
R$ 299.344,70

-R$ 164.494,56
-R$ 16.890,97
-R$ 29.424,51
-R$ 17.446,28
-R$ 21.409,71
R$ 6.269,52
R$ 739.241,07
R$ 137.888,39

Fluxo de Cx
descontado
Acumulado TMA
1%a.m.
-R$ 164.494,56
-R$ 278.731,10
-R$ 419.960,40
-R$ 472.440,67
-R$ 569.405,74
-R$ 619.791,23
R$ 137.888,39

Fluxo de caixa
descontado
TMA 1,5%a.m.
-R$ 164.494,56
-R$ 16.560,59
-R$ 28.284,72
-R$ 16.442,47
-R$ 19.783,18
R$ 5.679,90
R$ 656.619,90
R$ 72.616,70

Fluxo de Cx
descontado
Acumulado TMA
1,5%a.m.
-R$ 164.494,56
-R$ 277.406,96
-R$ 414.294,48
-R$ 464.061,24
-R$ 554.216,92
-R$ 600.544,21
R$ 72.616,70

Fonte: o Autor

Pode-se observar também na tabela 2, que somente a partir do mês 24 o
empreendedor consegue ter um retorno maior do que a TMA. Este dado já era esperado,
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tendo em vista que a conclusão da venda dos imóveis se dará por financiamento
bancário, logo o retorno do investimento virá com a conclusão do financiamento.
Montando cenários diferentes, que possam ocorrem com o mercado e impactar
no retorno do investimento do empreendimento, considerou-se na simulação, uma
variação de 10 % nos custos da construção e nos valores de venda, conforme a tabela 3.
Tabela 3 – Simulação da variação de custos de mercado

Cenário

VPL

TIR a.m.

TIR a.a.

Situação referência

R$ 137.888,38

2,2%

29,1%

Aumento de 10 % no CC

R$ 70.627,72

1,6%

20,6%

Queda de 10 % no VV

R$ 41.579,32

1,4%

17,7%

Aumento de 10 % no CC e queda de 10% no VV

-R$ 25.681,33

0,8%

9,8%

Aumento de 10 % no CC e aumento de 10% no VV

R$ 166.936,79

2,3%

31,3%

Queda de 10% no CC e queda de 10% no VV

R$ 108.839,98

2,0%

26,7%

Queda de 10 % no CC

R$ 205.149,04

2,8%

38,9%

Aumento de 10 % no VV

R$ 234.197,45

2,9%

40,5%

R$ 301.458,11

3,5%

51,0%

Queda de 10 % no CC e aumento de 10% no VV

Fonte: o Autor

Na tabela 3, foram apresentados cenários pessimistas e otimistas. No cenário
mais otimista atingiu-se um VPL de R$ 301.458,11, com uma TIR de 3,5% ao mês,
consecutivamente 51% ao ano, se o custo de construção sofrer uma redução de 10% e o
valor de venda dos imóveis valorizar em 10%, sendo assim um excelente investimento.
De acordo com as simulações, constata-se que a maioria dos cenários
demonstraram que o empreendimento é viável, pois o VPL foi positivo e a TIR ficou acima
de 1% ao mês, maior que a TMA estabelecida. O único cenário para o empreendimento
não ser viável, seria com o aumento do custo de construção em 10%, junto com a queda
nos valores de venda em 10%, que apresentou um VPL de -R$ 25.681,33, com uma TIR
de 0,8 %, menor que a TMA estabelecida.
4

CONCLUSÕES
O processo de produção de um imóvel é complexo e demanda muito estudo,

pois existe forte influência de possíveis alterações futuras, que são de difícil avaliação. A
análise da viabilidade econômico-financeira deve ser realizada cuidadosamente, sendo
necessário a precisão na análise inicial, no qual um erro pode significar aumento dos
custos do empreendimento ou até mesmo o fracasso do investimento.
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Foram apresentados diferentes cenários para o empreendimento em questão,
e pode-se constatar que a maioria dos cenários demonstraram que é viável, pois o VPL
foi positivo e a TIR ficou acima de 1% ao mês. Obteve-se um único cenário para o
empreendimento não ser viável, onde foi considerado o aumento do custo de construção
em 10%, junto com a queda nos valores de venda em 10%, que apresentou um VPL
negativo, com uma TIR menor que a TMA estabelecida.
Como este estudo levou em consideração que as unidades comercializadas
terão uma entrada diluída durante a execução da obra e seu saldo devedor financiado na
obtenção do habite-se, o payback para este empreendimento será no seu prazo de
conclusão, os 24 meses estipulados.
A simulação apresentada neste trabalho mostrou-se viável do ponto de vista
econômico, porém, ao avaliar os resultados, acredita-se que seja necessário outro estudo
com a mesma tipologia de projeto utilizada atualmente na região, enquadrando no padrão
MCMV, que poderá gerar melhores resultados na análise de viabilidade econômica,
sendo assim mais rentável para os investidores. Além disso, como foi possível perceber,
com um aumento de 10% no valor do custo e uma redução de 10% no valor de venda, o
empreendimento é inviável. Por isso, como sugestão de trabalhos futuros, além de
analisar outras tipologias, recomenda-se que seja elaborado os projetos complementares
para que seja possível chegar num custo mais preciso do empreendimento e assim
diminuir o risco do empreendedor.
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Resumo: Após a década de 1950, com a intensa urbanização ocorrida no Brasil, os rios urbanos, foram
sendo esquecidos e escondidos dentro da paisagem urbana. Esse fator contribuiu para agravar a
deterioração dos cursos de água, causada pela precariedade do saneamento básico, poluição ambiental,
alterações nas condições hidrológicas e morfológicas, retirada da mata ciliar e ocupação irregular das
margens. Nesse sentido, múltiplos melhoramentos nas cidades podem ser realizados ao se utilizar as zonas
ripárias como espaços verdes de uso público. Assim sendo, este estudo objetiva propor a restauração
ambiental integrada a uma urbanização sustentável (reflorestamento de APP, espaços públicos comuns,
áreas verdes e de lazer) em trecho da margem direita do Rio do Braço, em Nova Trento/SC. A proposta
prevê o plantio de 22.015 mudas de espécies nativas, além da instalação nas áreas comuns de uso social,
lazer, esporte e cultura de: 4,8 km de ciclovias e passeio para pedestres; 150 postes de iluminação e rede
elétrica; quatro conjuntos de equipamentos de ginástica ao ar livre; quatro conjuntos de playground; dois
decks de madeira; quatro bicicletários; 40 bancos; quatro quadras poliesportivas e uma pista de skate, com
custo de total de R$ 2.295.974,00. Por fim, esta se configura uma proposta inovadora e de grande
importância para a gestão urbano-ambiental do município, visando à melhoria da qualidade ambiental –
através de ações de recuperação ambiental, de recuperação da estrutura hídrica da cidade, por meio da
ampliação de áreas verdes e áreas livres em fundos de vale; e urbana e social – qualificação dos espaços
urbanos ampliando áreas verdes, de lazer, e de integração e conexão entre bairros.
Palavras-Chave: Rios urbanos; qualificação ambiental; mata ciliar.

1

INTRODUÇÃO
Após a década de 1950, como consequência da intensa urbanização ocorrida

no Brasil, os rios urbanos, ainda que tenham exercido importante papel no período da
colonização, foram gradativamente esquecidos e escondidos dentro da paisagem urbana.
Esse fator contribuiu para agravar a deterioração dos cursos de água, causada pela
precariedade do saneamento básico; pela poluição ambiental; pelas alterações nas
condições hidrológicas e morfológicas; pela retirada da mata ciliar; pela ocupação
irregular das margens. Essas causas resultam, também, em um quadro de degradação
nas cidades, tais como: aumento da recorrência e magnitude das inundações; carência de
mananciais adequados; desqualificação da paisagem (DEAN, 1996).
Autores e estudiosos do tema têm realizado pesquisas e estudos de caso
sobre a relação entre as cidades e os rios, especialmente a partir da década de 1960,
quando movimentos e conferências mundiais sobre o meio ambiente começaram a
problematizar a necessidade de se reverter os efeitos adversos das ações antrópicas
sobre o meio.
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Diversos estudos apontam que os problemas urbano-ambientais e a
degradação dos rios são decorrentes da falta de acesso a eles, por estarem escondidos,
geralmente nos fundos de lotes urbanos. Sem o uso qualificado nas margens dos rios,
abre-se espaço para o desmatamento, a poluição das águas e a ocupação das Áreas de
Preservação Permanente, doravante APP, com construções e aterros, retirando as
funções ambientais da zona ripária (ZANLUCA, 2015).
Lyle (1985; 1994) defende que a organização de um ecossistema humanizado
inclui as dimensões naturais e relativas ao sítio, e, também, as dimensões físicas, afetivas
e culturais do domínio humano. Ou seja, a relação do homem com a natureza deve ser
equilibrada.
Gorski (2010) ao estudar seis casos de recuperação de cursos de água,
estabeleceu referências a serem aplicadas em planos e projetos de recuperação de rios
urbanos. Entre outras recomendações pode-se citar: proteger e recuperar as
características funcionais e morfológicas do rio; valorizar as paisagens fluviais como áreas
de proteção e de lazer ativo; integrar o plano de recuperação de rios urbanos aos planos
diretores municipais; inserir o plano ou projeto na escala da bacia hidrográfica.
Mello (2009), ao comparar rios em duas cidades com situações distintas – um
rio acessível à população e outro sem acesso a ele –, marca a hipótese de que
configurações dos espaços das margens com atributos de urbanidade promovem a
valorização do corpo de água pela população, sendo importantes para a efetiva proteção
dos recursos ambientais.
Dessa forma, observa-se que o uso das margens dos rios para a criação de um
sistema de espaços verdes públicos integrados à cidade é uma forma de qualificá-la, ao
mesmo tempo em que contribui para a preservação dessas áreas, uma vez que passam a
ser utilizadas e bem vistas pela população, que estará vendo, cuidando e, também,
fiscalizando.
Nesse sentido, esta pesquisa teve como objetivo desenvolver uma proposta de
projeto para a consolidação da restauração ambiental integrada à urbanização
sustentável (reflorestamento de APP, espaços públicos comuns, áreas verdes e de lazer),
em um trecho da margem direita do Rio do Braço, em Nova Trento/SC.
1.1

A Área de Várzea
Uma das principais funções das margens dos rios é receber a água das cheias.

São, em sua maioria, áreas de expansão dos rios, sendo ocupadas pelo leito maior dos
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cursos de água. Esse é um dos principais motivos pelo qual é tão importante preservá-las
permeáveis, com vegetação e sem aterros, o que reforça a importância da preservação,
tendo um uso qualificado que proteja a várzea da pressão de serem edificadas e
aterradas. Mantendo-as como áreas verdes de uso público, sem aterros, com vegetação e
com permeabilidade do solo, preservam a função de receberem a água das cheias (LYLE,
1994).
1.2

Embasamento Legal
A regulamentação da ocupação, em áreas inundáveis, no Brasil, é um

processo de desenvolvimento recente. A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil
(PNPDEC) foi instituída somente em 2012, com a Lei Federal nº 12.608. Por essa lei, os
municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto,
inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, devem ser
incluídos em cadastro nacional instituído pelo Governo Federal, sendo atribuídas, entre
outras as funções de criar mecanismos de controle e fiscalização a fim de evitar
edificação em áreas suscetíveis à ocorrência desses eventos.
Com a PNPDEC, foram realizadas algumas modificações na Lei de
Parcelamento do Solo (Lei Federal nº 6.766/1979), ficando, assim, vedada a aprovação
de projetos de loteamento e desmembramento em áreas de risco definidas como não
edificáveis. Um parque trata-se, portanto, de local de uso eventual, não é um loteamento
nem edificação, sendo assim, não inviabiliza a implementação. Um parque reflorestado,
com terreno permeável e sem aterros, trata-se de uma medida necessária de drenagem
urbana para prevenir e mitigar o agravamento de riscos de desastres ligados à inundação.
2

MÉTODO DA PESQUISA
A área de estudo situa-se no Bairro Trinta Réis, em Nova Trento/SC,

coordenadas: 27º17’15.90” S; 48º57’20.82” O; 27º17’10.71” S; 48º56’5.22” O. Essa área
abrange, aproximadamente, 4,8 km do Rio do Braço, numa largura de 56m medida a
partir do leito regular do rio, sendo os primeiros 50m correspondentes à APP do rio, e 6m
correspondentes à implantação de ciclovia e passeio, margeando a APP.
A figura 1 apresenta a área de estudo.
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de intervenção do projeto, mediante a consolidação da infraestrutura urbana e a
implantação de áreas de recreação; iii) aumentar a capacidade de gestão integrada,
descentralizada e participativa, a partir do zelo e envolvimento com a área do projeto.
Na sequência desenvolveu-se o projeto e de proposta de intervenção e
apresentou-se a comunidade. Por fim, realizou-se um orçamento do custo total de
implantação da proposta de intervenção.
3

ESTUDO DE CASO
A área do trecho em estudo faz parte da Várzea do Rio do Braço, a qual é

inundada pelo rio periodicamente. Logo, o projeto deve manter a capacidade de receber
as águas das cheias para o não agravamento das inundações que ocorrem no bairro e
nas localidades próximas afetadas pelas variações hídricas. A possibilidade de ter uma
área verde de uso público nas margens do rio não exclui a necessidade de realizar estudo
hidrológico criterioso, de modo a obter a velocidade com que a água atinge em cada
ponto de intervenção para que os equipamentos a serem implantados sejam construídos
a fim de resistirem à força da água nas inundações.
Atualmente, a região apresenta um expressivo processo de expansão urbana,
representados principalmente pela abertura de diversos loteamentos multifamiliares. Em
contraponto ao desenvolvimento urbano local, está a suscetibilidade à inundação da
região, colocando em risco a ocupação ordenada proposta pelo Planto Diretor Municipal.
Vale ressaltar que o bairro Trinta Réis possui atualmente uma série de
carências que precisam ser sanadas: há uma única rua principal subdimensionada;
inexistência de espaço público de convívio; dificuldade de deslocamento tanto para
pedestres quanto para ciclistas. As APPs atualmente são ocupadas, em sua maioria, por
pastagens ou áreas sem alguma utilização, estabelecendo altos níveis de assoreamento e
com a cobertura vegetal devastada. Compreendemos que a região deve respeitar as leis
ambientais e reinventar espaços urbanos a fim de se tornar expressivamente social e
saudável.
Após os estudos da área em questão e das análises das necessidades da
comunidade, chegou-se num projeto com os seguintes itens: 4,8km de ciclovias e de
passeio para pedestres; 150 postes de iluminação e rede elétrica; quatro conjuntos de
equipamentos de ginástica ao ar livre; quatro conjuntos de equipamentos de parques
infantis; dois decks de madeira; quatro bicicletários; quatro quadras poliesportivas e uma
pista de skate. A figura 2 apresenta a proposta de intervenção.
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dotação orçamentária. Além disso, é necessário considerar também que a proposta em
questão tem características diferenciadas de um parque convencional por estar associado
ao curso hídrico. Assim, deve-se sempre propor a implantação de tal espaço ambiental ao
longo do curso d’água, conectando-se com os fragmentos de vegetação e estabelecendo
um ambiente de fauna e flora equilibrados e de usufruto social adequados aos preceitos
do desenvolvimento sustentável e da legislação ambiental pertinente.
Por fim, este estudo elaborou uma proposta de restauração ambiental e
paisagística para um trecho da margem direita do Rio do Braço, em Nova Trento/SC, que
contempla a contribuição de espaços livres verdes e permeáveis para retenção,
percolação e desaceleração de águas pluviais. Esses espaços foram pensados, também,
de modo a compor um sistema de áreas verdes, na micro bacia, visando qualificar a
estrutura ambiental urbana, conectando bairros, ampliando a acessibilidade da região e,
ao mesmo tempo, promovendo uma ampliação dos espaços de esporte e lazer para a
população.
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IMPLICAÇÕES DO PLANO DIRETOR DE 2014 NA PAISAGEM DO SETOR LESTE
1

André Michels Chibiaqui1, Soraya Nór2
Mestrando do Programa de Pós-Graduação de Arquitetura e Urbanismo (PósArq) da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC)/ E-mail: andremichels10@gmail.com
2,3
Professora/Pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)/E-mail: soraya.nor@ufsc.br

Resumo: O presente estudo procura demonstrar as implicações do atual Plano Diretor de 2014 sobre a
paisagem urbana da porção leste da Praça XV de Novembro, denominada como Pedreira ou Setor Leste.
Pioneira na constituição de uma malha urbana adensada e diversificada, desde a gradativa
descentralização dos serviços públicos e o fortalecimento de novas centralidades na ilha, a área vivencia há
anos um deflagrado processo de degradação do espaço urbano. Esta pesquisa contempla um estudo com
abordagem qualitativa do tipo histórica, com análise de dados obtidos junto a órgãos oficiais, estudo
embasado no Plano Diretor em vigor e simulação volumétrica no software Sketchup. Observou-se nos
estudos de evolução urbana da cidade o papel fundamental dos planos diretores anteriores no processo de
adensamento e verticalização do centro de Florianópolis, assim como na acentuada alteração da estrutura
fundiária. A análise do novo Plano Diretor de 2014 demonstrou que a legislação em vigor segue uma
tendência a manter estes processos em curso, permitindo transformações na paisagem urbana da área em
estudo resultante da possibilidade de renovação volumétrica permitida nos índices urbanísticos.
Palavras-Chave: Florianópolis, Paisagem Urbana, Plano Diretor, Índices Urbanísticos, Sketchup.

1. INTRODUÇÃO
Em 2014, em meio a muitas discussões entre segmentos da sociedade civil e
instituições públicas, entrou em vigor o novo Plano Diretor de Florianópolis. Passado
alguns anos após a sanção da lei, o plano em vigor ainda tem sua legalidade questionada
na justiça, motivada por diversas irregularidades administrativas e legais identificadas
desde a sua aprovação pela Câmara de Vereadores.
Para a área central, o Plano Diretor de 2014 1 prevê diretrizes de uso e
ocupação do solo que apresentam uma tendência à verticalização e adensamento urbano
no centro, como por exemplo, incentivo à moradias em novas edificações de até 12
pavimentos.
No processo de evolução urbana de Florianópolis, o adensamento urbano e o
processo de verticalização se deram com base em uma acentuada alteração da estrutura
fundiária percebidas com maior intensidade durante as décadas de vigência dos Planos
Diretores de 1952 e de 1976. Motivada pela conjuntura política e socioeconômica da
época e pela ausência de restrições urbanísticas, a influência destes planos foi decisiva
para a expansão urbano-morfológica do centro da cidade, contribuindo para a construção
da paisagem citadina como atualmente a conhecemos.
O Setor Leste, a leste da Praça XV de Novembro, também denominado
Pedreira, foi marcado por processos históricos de abandono e declínio decorrentes dos
fluxos migratórios de investimentos para outras áreas da cidade (Figura 1). Atividades e
1

Lei Complementar nº 482 de 17 de janeiro de 2014
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serviços deixaram de ser desempenhados na área, e a presença de edificações ociosas,
subutilizadas ou descuidadas, moradores em situação de rua e a sensação de
insegurança tornaram-se características marcantes nas calçadas e ruas locais.
Em razão disso, esta porção do centro fundador é considerada pela Prefeitura
como “ponto vital da cidade” (FLORIANÓPOLIS, 2014, p. 61) recebendo a atenção do
poder público não apenas pela necessidade da preservação urbana, como garantia da
manutenção da identidade histórica e cultural da cidade, mas também pelo potencial
econômico que oferece.
Figura 1- Centro fundador de Florianópolis com a demarcação da área de estudo, Setor Leste.

Fonte: Geoprocessamento da Prefeitura de Florianópolis (2017) adaptada pelo autor.

Os recentes investimentos público-privados em obras de restauro de edifícios
tombados e melhorias na infraestrutura com vistas à revitalização urbana da área central
da cidade sustentam a hipótese que, a exemplo do que ocorreu em outros momentos da
evolução urbana da cidade, o atual Plano Diretor de 2014 está convalidando uma nova
fase de transformações espaciais na cidade, produzindo efeitos sobre os modos de vida
existentes, assim como, na morfologia e na paisagem urbana.
Em razão disso, o presente estudo procura demonstrar, especificamente, as
implicações do atual Plano Diretor de 2014 sobre a paisagem urbana do Setor Leste.
2. METODOLOGIA
Esta pesquisa contempla um estudo com abordagem qualitativa do tipo
histórica. Dados levantados na Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Urbano (SMDU), e também a partir do entendimento acerca da influência dos planos
urbanos vigentes desde a década de 50, os quais demonstram como se deu o processo
de verticalização no Setor Leste. A análise dos índices urbanísticos do novo Plano Diretor
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de 2014 e a simulação volumétrica desenvolvida no software Sketchup embasa o estudo
sobre as tendências futuras para o Setor Leste.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Até os anos 50, Florianópolis não possuía qualquer estudo mais abrangente de
planejamento e orientação de seu crescimento e, a cada nova gestão administrativa, a
prefeitura traçava objetivos distintos, sem uma visão de continuidade (VEIGA, 2010)).
Entre as décadas de 50 e 70, a expansão das atividades administrativas
realizadas na capital catarinense refletiu no crescimento populacional 2 da cidade e,
consequentemente, a necessidade de suprir a demanda por moradia, infraestruturas e
serviços, inclusive de lazer. A intensificação das funções urbanas – educação, saúde,
aparelho burocrático, entre outras – e do setor terciário e turístico contribuíam para o
crescimento populacional da capital e para o adensamento urbano da área central,
obrigando a Prefeitura a planejar o futuro da cidade.
O primeiro Plano Diretor Municipal, de 1952 3 , não chegou a ser totalmente
implantado, mas estabeleceu um marco regulatório no processo de produção do espaço
urbano da cidade, com o zoneamento funcional como instrumento de organização do uso
do solo. Foram previstos taxa de ocupação do lote e altura máxima para cada zona. Os
antigos lotes, típicos da forma urbana colonial, começaram a ser redimensionados, a
partir da ruptura da estrutura fundiária. A alteração nessa estrutura, representada na área
central pelos sobrados remanescentes e suas paredes geminadas, daria lugar aos
grandes prédios, marcando o início do processo de verticalização do núcleo fundador
(TEIXEIRA, 2009, p. 305).
Já o Plano Diretor de 1976 4 , se deu no auge dos investimentos públicos e
privados em Florianópolis, fruto das políticas desenvolvimentistas nacionais que
influenciaram na alteração da paisagem e morfologia da ilha. Na área central de
Florianópolis, o “boom” imobiliário acentuou os processos de adensamento de vazios
urbanos e de verticalização em curso desde a década anterior. Inúmeras modificações de
zoneamento e de índices urbanísticos do Plano Diretor de 1976 contribuíram para
intensificar esses processos. Em alguns casos, na ausência de regulação apropriada, a
Taxa de Ocupação chegou a 100%, sem afastamentos laterais, gerando verdadeiros
“paredões” de prédios altos na área central de Florianópolis (TEIXEIRA, 2009).
2

Florianópolis apresentou no período 1930-1940 e 1940-50, taxas de 1,31% e 5,58%, respectivamente, no crescimento
anual da sua população urbana (SUGAI, 2002, p.57).
3
Lei Municipal n.º 246 de 15 de novembro 1955.
4
Lei Municipal n.º 1440 de 31 de maio de 1976.
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Além das edificações, as transformações na paisagem, legitimadas pelos
planos urbanos de 1952 e 1976, foram também decorrentes dos novos aterros que
alteraram drasticamente a morfologia da ilha, afastando definitivamente o núcleo fundador
da orla marítima.
Somente com a vigência das legislações de preservação patrimonial de 19745
e 19866 e, posteriormente, com a participação de diferentes setores da sociedade nas
discussões do Plano Diretor de 19977, foi possível limitar o gabarito das edificações no
centro da cidade em 12 pavimentos. Mesmo assim, o processo de verticalização e
adensamento continuou em curso, embora em ritmo bem menor.
Figura 2 – Vista panorâmica da baía sul no final da década de 60 (1) e 70 (2).

Fonte: Casa da Memória (2018) adaptado pelo autor.

Dentre as 21 edificações acima de quatro pavimentos levantadas na área de
estudo, 12 tiveram seus projetos aprovados durante a vigência do Plano Diretor de 1952,
nove durante o Plano Diretor de 1976 e apenas um edifício durante a vigência do Plano
Diretor de 1997. Ainda de acordo com os dados obtidos no levantamento

na SMDU

(2018), os anos 70 apresentam o maior número de habite-se expedidos dentre as
edificações levantadas, contabilizando 10 expedições ao todo. Nos anos 80 esse número
caiu para quatro e as décadas seguintes confirmam o período de declínio de
investimentos imobiliários na área - anos 90 (3) e 2000 (1).
A redução no processo de adensamento e verticalização da área central pode
ser atribuída, sobretudo, em razão de interesses político-econômicos que empreenderam
a partir da década de 70 a transferência gradativa de investimentos públicos e privados
para outras áreas de interesse do capital. No Setor Leste, o reflexo das políticas de
descentralização de serviços e equipamentos públicos é percebido na degradação
edilícia, ausência de moradores, falta de vitalidade e insegurança.

5

Lei municipal n.º 1202 de 02 de abril de 1974.
Decreto municipal n.º 270 de 30 de dezembro de 1986.
7
Lei Complementar n.º 001 de 18 de fevereiro de 1997.
6
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Contudo, em um contexto social, político e econômico diferente, a conformação
mais recente de processos de transformações espaciais pode ser atribuída ao iminente
interesse econômico na revitalização de porções do centro de Florianópolis promovido por
parcerias público-privadas, reforçando a hipótese de que a retomada de investimentos
poderá abrigar uma nova fase de intervenções urbanas no Setor Leste, consubstanciada
pelo atual plano diretor.
No Plano Diretor de 2014, as diretrizes para uso e ocupação do solo na área
central foram mantidas em relação ao plano anterior8, isto é, permite a construção de
edifícios de até 12 pavimentos desde que seja mantido o incentivo de uso do pavimento
térreo como espaço para exploração do comércio e/ou serviços e os pavimentos
superiores destinados ao uso habitacional. Segundo, a Prefeitura a intenção é
reestabelecer a vitalidade urbana no centro, buscando equilibrar a oferta de moradias e
comércio no centro da cidade. Além disso, adoção inédita de instrumentos urbanísticos
estabelecidos pelo Estatuto da Cidade - tais como Outorga Onerosa do Direito de
Construir e a Transferência do Direito de Construir que associados potencializam o direito
de construir sobre o lote, compensaria o potencial construtivo “retido” nas edificações
tombadas do Setor Leste.
Identificado no zoneamento do atual plano como Área Mista Central 12.5 (AMC
12.5) 9 a Tabela 1Erro! Fonte de referência não encontrada. demonstra os índices
urbanísticos para ocupação de lotes para o zoneamento previsto no Setor Leste.
Tabela 1- Limites de Ocupação previsto no Plano Diretor de 2014.
Nº Máximo de
Coeficiente de Aproveitamento (CA)
Pavimentos
Acrésc.
Taxa de
Máximo c/ Acrésc. por Transf. Adicional
Padrão
por
Ocupação Básico Outorga
do Direito de
para
TDC
Máxima
Onerosa
Construir (TDC)
Subsolos
AMC 12.5

10

2
50%
1,0
4,4
0,4
1,0
Fonte: Prefeitura Municipal de Florianópolis (2015) adaptado pelo autor.

Máximo
Total

Lote
mínimo
(m²)

5,8

750,00

Um exemplo hipotético de ocupação na quadra localizada entre as ruas João
Pinto e Tiradentes e as ruas Saldanha Marinho e Nunes Machado (Figura 3 – situação
atual) evidencia tal situação. Trata-se de uma quadra com 10 lotes com área média de
141,60 m², edificações de diferentes tipologias com uso predominantemente comercial,
gabarito variando entre dois a quatro pavimentos sendo apenas uma edificação de dois
pavimentos tombada.
Partindo do pressuposto legal 10 que restringe o lote mínimo em 750,00 m²
pode-se supor as potenciais transformações na morfologia e na paisagem urbana do
8

Lei Complementar nº 001 de 14 de abril de 1997.
Definição do zoneamento conforme inciso IV do §3º do art.º 42 da lei complementar n.º 482/2014: Área Mista Central
(AMC) de alta densidade, complexidade e miscigenação, destinada a usos residenciais, comerciais e de serviços.
9
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Setor Leste por meio de, por exemplo, dois cenários hipotéticos para um mesmo terreno.
Para tanto foi considerado o remembramento de seis lotes a partir da demolição das
edificações existentes totalizando 789,50m². Dentre estas edificações, duas estão
desocupadas e outras duas em situação de ociosidade e subutilização, conforme
levantamento realizado em 2018.
Cabe ressaltar que o potencial construtivo dos lotes na área central da cidade
pode se tornar ainda maior uma vez que o Setor Leste localiza-se no Polígono Central11 –
perímetro que apresenta disposições urbanísticas diferenciadas das demais áreas para
taxa de ocupação (TO) e coeficiente de aproveitamento (CA) de subsolo, primeiro e
segundo pavimento – garantindo a ocupação de 100% do lote se atendidas algumas
recomendações de usos12. Deste modo, quando aplicados os índices urbanísticos e as
combinações de ocupação permitidas pelo Plano Diretor de 2014 observa-se diferenças
edilícias aplicáveis que podem refletir na configuração de paisagens urbanas bastante
contrastantes na área de estudo.
Figura 3 – Dois cenários de ocupação de lotes em uma mesma quadra.

Nota: Fonte: Modelagem desenvolvida pelo autor no software Sketchup (2018).

Na Figura 3 ilustram-se as possibilidades. A remoção de até sete edificações
(em vermelho) poderia alterar a estrutura fundiária da situação atual. Isto é, neste mesmo
zoneamento é possível obter tanto um edifício de dois pavimentos (Figura 3 - cenário 1)
com área 1579,00 m² (em cinza escuro), que provavelmente não vai ao encontro dos
interesses do mercado imobiliário, como uma edificação de até 12 pavimentos (Figura 3 10

Tabela de limites de ocupação da lei complementar n.º 482/2014.
Área circunscrita do centro urbano da cidade de Florianópolis, limitado pelas baías norte e sul e a Leste pelo eixo da
Avenida Mauro Ramos, localizada na base do Morro da Cruz.
12
Dentre as recomendações de ocupação diferenciadas para o zoneamento AMC circunscrito no Polígono Central são:
taxa de ocupação de 100% nos dois primeiros pavimentos desde que destinadas 50% da testada a comércio e/ ou
serviço com acesso público. Além disso, não são computados na taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento de
sobreloja ou mezaninos, desde que sua área total seja no máximo 50% da área do primeiro pavimento (térreo).
11
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cenário 2) com potencial máximo de área chegando a 4.851,00 m² (em cinza escuro).–
um acréscimo de 307% na área total construída. Desse modo, todo um conjunto de
relações entre o espaço público-privado seria alterado sob a justificativa da necessidade
da verticalização para adensamento urbano como incentivo à vitalidade urbana.
Um exemplo em curso deste processo pode ser percebido no centro de
Florianópolis, na controversa demolição do Edifício Mussi, um exemplar da arquitetura
residencial moderna de três pavimentos dos anos 50, que deu lugar a um edifício
residencial de alto padrão com 14 andares. Acredita-se que independente da densidade e
da valorização imobiliária, a verticalização das edificações acarretará transformações na
paisagem do Setor Leste, assim como na ambiência urbana configurada pelas edificações
patrimoniais.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Historicamente, os investimentos públicos na área central de Florianópolis,
direta ou indiretamente, acarretaram em transformações socioespaciais profundas no
centro da cidade, incluído o Setor Leste, consubstanciado pelos planos diretores vigentes.
Embora no Plano Diretor de 2014, as diretrizes para uso e ocupação do solo na
área procurem manter relativa coerência com a intenção de promover um maior uso
habitacional e espaço de convívio no centro, por outro lado, admite que as novas
edificações sejam de até 12 pavimentos, o que poderá desencadear significativos
impactos na paisagem urbana decorrentes da renovação edilícia, considerando-se que
seria pertinente uma reflexão sobre a aplicação dos novos índices urbanísticos que
levasse em consideração as ruas estreitas, a ambiência das edificações históricas, o
caráter boêmio e popular do Setor Leste.
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TRATAMENTO DE SOLOS CONTAMINADOS COM ÓLEO MINERAL ISOLANTE DE
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Resumo: O óleo mineral isolante (OMI) é um fluido obtido pela destilação do petróleo natural na fração de
300 a 400 °C. Este óleo é uma mistura de compostos, na sua maioria hidrocarbonetos. O OMI é comumente
empregado em transformadores elétricos, pois possui excelentes propriedades dielétricas e refrigerantes,
desempenhando a função de isolante, além de apresentar alta disponibilidade e baixo custo. Embora seja
biodegradável, o óleo mineral isolante é bastante nocivo ao meio ambiente apresentando um grau de
biodegradabilidade de apenas 10%. Em caso de falhas ou vazamentos em transformadores, os compostos
de hidrocarbonetos, devido sua relativa alta solubilidade na água, podem migrar com infiltração da água de
chuva contaminando o solo e corpos d’água, sendo necessárias medidas de remediação para a
recuperação de áreas contaminadas. Diante disso, o presente estudo buscou, através de revisão na
bibliografia, analisar os métodos de tratamento de solos contaminados com óleo mineral isolante, sendo
eles físicos, químicos e biológicos, avaliando a aplicabilidade de cada método citado. Para tal, avaliaram-se
estudos publicados a cerca da eficácia de técnicas utilizadas nos diferentes métodos, constatando que a
combinação dos métodos, físicos, químicos e biológicos, em um grau de contaminação elevado, se mostra
eficaz na remediação de solos contaminados com OMI.
Palavras-Chave: Óleo mineral isolante, Recuperação de solo contaminado, Transformadores elétricos.

1 INTRODUÇÃO

A crescente atividade industrial, embora tenha trazido muitos benefícios para a
sociedade, apresenta uma grande problemática no que diz respeito ao gerenciamento dos
resíduos advindos dos processos industriais.
Os acidentes ambientais são um dos grandes riscos da gestão inadequada de
resíduos e produtos, podendo causar problemas de saúde pública e problemas
ambientais, como a contaminação do solo e corpos d’água. Segundo Camargo e Sartori
(2011 p.2), acidentes envolvendo produtos petroquímicos aumentaram significativamente
a partir dos anos 80 com consequente contaminação de grandes áreas.
As empresas de energia elétrica sofrem grande influencia das questões
ambientais, pois empregam compostos orgânicos em seus equipamentos, como nos
transformadores elétricos, que são equipamentos chave nos sistemas de distribuição e
transmissão de energia e empregam fluídos orgânicos para o perfeito funcionamento
desse equipamento. O fluído mais utilizado é o óleo mineral isolante, este promove a
refrigeração e o isolamento dos circuitos elétricos e magnéticos.
A popularidade do óleo mineral, oriundo do petróleo nesta aplicação, deve-se à
disponibilidade, ao baixo custo e às suas excelentes propriedades dielétricas e
refrigerantes (SILVA et al, 2012, p.1). A presença desse composto no solo, afeta o
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ambiente, sendo necessário o emprego de técnicas de remediação a fim de eliminar os
componentes tóxicos.
Diante

do

disposto,

objetivo

deste

presente

trabalho

é

ampliar

os

conhecimentos, por meio de revisão bibliográfica, a respeito do tratamento de solos
contaminados com óleo mineral isolante utilizado em transformadores elétricos.

2 METODOLOGIA
Para a elaboração deste estudo, consultaram-se os bancos de dados Scielo,
Google Scholar e Science Direct selecionando artigos publicados que abordassem o uso
de óleo mineral isolante. Os seguintes descritores foram usados: Transformadores
elétricos, óleo mineral isolante, solo contaminado com óleo mineral isolante. Os critérios
estabelecidos foram: publicações originais, de revisão, estudos complementares para
melhor conhecimento do tema, sem delimitação de tempo. Foram excluídos artigos não
disponíveis integralmente ou que não coincidiam com o objetivo do estudo.
3 REVISÃO
3.1 Óleo mineral isolante de transformadores elétricos
Para o funcionamento de equipamentos de transmissão de energia elétrica se
mostra necessário o uso de fluidos isolantes em subestações de alta tensão,
demandando quantidade considerável de óleos isolantes. Estes produtos apresentam
sérios riscos ao meio ambiente e à saúde, portanto, medidas de proteção e prevenção à
contaminação são de grande importância.
A principal função desses fluídos é ser utilizado como isolante elétrico e
refrigerante térmico, devido às suas propriedades dielétricas e pela sua capacidade de
troca de calor por convecção dentro de equipamentos. Na maioria dos transformadores
existentes na rede elétrica do Brasil bem como outros equipamentos existentes dentro
das subestações de energia, utiliza-se o óleo mineral isolante. Isso se deve
principalmente ao seu baixo custo de produção em larga escala, alta capacidade de
regeneração e boas características para manutenção. (CAMARGO; SARTORI, 2011, p.3).
O óleo mineral isolante 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
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pode ser parafínica, que são hidrocarbonetos saturados de cadeia aberta linear ou
ramificada e naftênica que são hidrocarbonetos saturados de cadeia fechada contendo
um ou mais anéis (figura 1) (BEZERRA, 2009, p.21-22).
Figura 01- Hidrocarboneto parafínico e Hidrocarboneto naftênico.

Fonte: Bezerra, 2009, p. 22

3.2 Contaminação do solo por óleo mineral isolante
Embora seja biodegradável, o óleo mineral isolante é bastante nocivo ao meio
ambiente. Em caso de falhas ou vazamentos em transformadores, os compostos de
hidrocarbonetos, devido sua relativa alta solubilidade na água, podem migrar, com
infiltração da água de chuva, da superfície para a primeira camada do lençol freático
(LEME; RIBEIRO, 2017, p.2)
Segundo Friedenberg e Santana (2014, p.9), numericamente a medida do
potencial de contaminação de um fluido é medido pelo seu nível de biodegradabilidade.
Para o óleo mineral este fator é muito baixo, sendo de apenas 10%. Isto significa que
após a entrada do óleo no meio ambiente, somente uma pequena parte dele é auto
degradada. Assim as falhas relativas a curto circuito, e vazamentos de óleo mineral em
geral são bastante nocivas ao meio ambiente (água, ar, solo), sendo os custos para tratar
seus efeitos, bastante altos.
Além das preocupações envolvendo acidentes e vazamentos, após um período
de utilização, o óleo isolante sofre um processo de envelhecimento, sendo necessária a
sua substituição e gerando uma problemática quanto ao descarte.
3.3 Remediação do solo contaminado com óleo mineral isolante
Segundo Camargo e Sartori (2011, p.5), a utilização dos métodos de
remediação em áreas contaminadas deve ser avaliada, principalmente, quanto às
características de uso do local, podendo ser desenvolvida nas formas, in-situ, ex-situ ou
on-site. O tratamento in-situ é realizado no local da contaminação devido a não
necessidade de remoção e transporte do substrato, tornando a técnica viável. O
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tratamento ex-situ é realizado através da remoção do solo contaminado para posterior
tratamento em uma planta, demandando a retirada e transporte do material, o que faz da
técnica bastante cara frente às demais, ficando restrita às regiões onde há grande acesso
de pessoas. O tratamento on-site é realizado após escavação do solo, sendo menos
viável do que a técnica in-situ devido à necessidade de remoção do substrato. As técnicas
ex-situ e on-site, embora apresentem custo elevado quando comparadas a técnica in-situ,
permitem um monitoramento mais direto.
Os métodos de tratamento mais utilizados são normalmente divididos em
métodos físicos, químicos e biológicos. Na discussão a seguir, serão explorados os
métodos de tratamentos, bem como técnicas aplicadas a cada um deles.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O objetivo dessa discussão é apresentar técnicas de remediação para solos
contaminados com OMI mais amplamente utilizadas. Para isto, será exemplificada cada
técnica de remediação, sendo elas: química, biológica e física.
De modo geral, deve-se salientar que cada técnica de tratamento é dependente
de vários fatores, tais como: condições físicas, químicas e biológicas do local
contaminado; concentração do contaminante e; tempo requerido para a degradação ou a
remoção do composto, conforme a técnica empregada (ANDRADE et al, 2011, p.19).
O tratamento químico dos contaminantes consiste na injeção de produtos
químicos reativos diretamente no local contaminado, com o objetivo de degradar
rapidamente os compostos por meio de reações químicas que promovam a oxidação ou a
redução dos poluentes presentes em uma determinada área.
Dentre os processos químicos para o tratamento de solo, os processos
oxidativos avançados (POAs) destacam-se como uma alternativa promissora. Conforme
dispõe os estudos de Camargo e Sartori (2011), o tratamento químico de solo
contaminado com OMI através de processos oxidativos avançados (POAs) tem como
característica a degradação dos componentes do fluído, através de oxidação da matéria
por radicais livres produzidos no sistema.
Muitos são os mecanismos de tratamento envolvendo os POAs, podendo haver
presença de catalisadores sólidos, radiação e diversos reagentes, formando radicais
hidroxila (•OH), um agente oxidante muito forte, que leva a mineralização da matéria
orgânica. O principal tipo de POA utilizado é através do reagente de Fenton e consiste na
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combinação de peróxido de hidrogênio e íons ferrosos (H 2O2/ Fe2+) para geração de
radical hidroxila (•OH).
Camargo e Sartori (2011) testaram o tratamento em solo contaminando com OMI
através de Fenton, sendo realizado in-situ, constatando que o Reagente de Fenton não foi
suficiente para a degradação do óleo mineral. Após, aprimorou-se a técnica através da
combinação foto-fenton, combinando a aplicação de radiação ultravioleta com o reagente
de Fenton a fim de produzir maior eficiência de degradação. Segundo os autores, o
processo foto-fenton, obteve 57% de eficiência entre 30- 60 minutos de reação, porém
após esse tempo a reação cessou e não houve mais degradação. Segundo Camargo et
al (2011, p.), em áreas altamente contaminadas a oxidação química pode ser uma etapa
de pré-tratamento que promove melhores condições para o emprego de outras técnicas,
como os tratamentos biológicos, podendo não se mostrar eficiente isoladamente.
A

remediação

biológica,

ou

biorremediação,

envolve

a

utilização

de

microrganismos, nativos ou cultivados, a fim de degradar ou imobilizar contaminantes em
águas subterrâneas e em solos. Neste caso, geralmente, os microrganismos utilizados
são bactérias, fungos filamentosos e leveduras (ANDRADE et al, 2010, p.4). O uso
desses organismos vivos no processo de degradação ou neutralização das substâncias
prejudiciais ao meio ambiente tem como objetivo tentar restaurar o equilíbrio ecológico do
ambiente afetado.
De acordo com os estudos de Andrade et al (2010, p.5) no que diz respeito aos
tipos de utilização da técnica, quanto ao local de tratamento, a biorremediação in-situ é a
mais empregada no mundo. Independente do local de aplicação, a biorremediação, assim
como as técnicas químicas de degradação, tem como objetivo principal a mineralização
completa dos contaminantes, transformando-os em produtos com pouca ou nenhuma
toxicidade, como CO2 e água. A biorremediação in-situ pode ser realizada através de
técnicas de bioestimulação, a qual busca instigar o desenvolvimento de bactérias nativas,
ou ainda através da técnica de bioaumentação, onde há a introdução de bactérias não
nativas.
A remediação física, diferente das citadas anteriormente, não trabalha com a
destruição

do

contaminante

e

sim,

apenas

promovendo

a

transferência

dos

contaminantes de um local para outro. Uma das técnicas empregadas no tratamento físico
é a dessorção por microondas. Segundo Krouzek, et al (2018, p.54) o princípio da
tecnologia, realizado ex-situ, é o aquecimento por micro-ondas de amostras preparadas
de um material contaminado a uma temperatura eficiente de até 400 ° C em forno, onde o
contaminante é degradado e os vapores são capturados. Krouzek et al (2018) testaram a
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tecnologia de microondas in-situ e ex-situ utilizando microondas industriais de 6 kW e 2,45
GHz, constatando a vantagem da técnica quando comparada a outras formas de
tratamento físico, pois as microondas trazem um instrumento de aquecimento mais focado
com precisão e menores perdas de energia. No entanto, muitos desafios permanecem, a
aplicação de eletricidade para o aquecimento pode ser mais cara e os custos de
investimento também podem ser aumentados, pois os gases gerados pela queima do solo
precisam ser capturados e tratados ao final do processo.
As técnicas citadas, a depender do grau de contaminação e características do solo
contaminado, podem não se mostrar eficaz quando aplicadas isoladamente, porém,
quando combinados os diferentes processos- físicos, químicos e biológicos, a remediação
se mostra mais eficaz. Um exemplo de remediação que pode combinar todos os
processos citados são as barreiras reativas permeáveis, que consistem na criação de
barreira física a jusante da pluma de contaminação objetivando, durante o deslocamento
da pluma, promover a degradação por intermédio de porções reativas construídas na
própria barreira física, com permeabilidades mais elevadas, promovendo o tratamento por
meio de reações químicas e/ou biológicas (SANTOS et al, 2008, p.64).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tratamento de solo contaminado com óleo mineral isolante se mostra um
processo complexo que exige conhecimentos preliminares quanto às características do
solo, uso e ocupação e grau de contaminação ao qual este foi exposto. As técnicas,
apresentadas no trabalho mostraram-se limitadas quando aplicadas isoladamente, em
solos expostos a uma quantidade considerável de contaminante, porém, tratamentos que
combinam as diferentes técnicas tem sido objetivo de estudo buscando aumentar a
eficácia do tratamento.
Frente ao exposto, é importante que o profissional responsável pela
reabilitação da área apresente uma caracterização completa do local contaminado,
identificando os tipos de contaminantes presentes, a delimitação da pluma de
contaminação e uma avaliação correta do impacto ambiental ocasionado não apenas na
área visível, mas também, no subsolo. Essas informações são importantes para que se
possam avaliar as técnicas a serem empregadas ou combinadas, a fim de se alcançar
uma maior degradação de poluentes.

ISSN: 2526-4044 p. 494 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANDRADE, Juliano A. A.; AUGUSTO, Fabio; JARDIM, Isabel C. S. F. Biorremediação de
solos contaminados por petróleo e seus derivados. Eclet. Quím. vol. 35 n.3 São
Paulo, 2010.
BEZERRA, Claudia. Estimativa de custo para o tratamento de óleo mineral isolante
em transformadores de energia: estudo de caso da COPEL. 2009. 75 p. Dissertação
(mestrado) - Programa de pós-graduação em desenvolvimento de tecnologia, Instituto de
Engenharia do Paraná, Curitiba, Paraná, 2009.
CAMARGO, Diego M. O; SARTORI, Rodrigo V. Uso de processos oxidativos
avançados na recuperação de solo contaminado com óleo mineral isolante. XXI
Encontro Nacional de Engenharia, Belo Horizonte, Minas Gerais, 2011.
FONINI, Anderson; ROJAS, José W. J. Técnicas Empregadas na Remediação de
Solos Contaminados. Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 2006.
FRIEDENBERG, Luís E., SANTANA, Ruth E. Propriedades de óleos isolantes de
transformadores e a proteção do meio ambiente. IX Simpósio Internacional de
Qualidade Ambiental. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 2014.
KROUZEK, Jiri, et al. Pilot scale applications of microwave heating for soil
remediation. Chemical Engineering & Processing: Process Intensification , 2018.
LAURENTINO, Adriana C. Estudo do Comportamento da Oxidação de Óleo Mineral
Isolante. Dissertação- Curso de Quimica, Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, Santa Catarina, 2003.
SANTOS, Edson et al. Principais técnicas de remediação e gerenciamento de áreas
contaminadas por hidrocarbonetos no estado de São Paulo. Monografia- Curso de
Engenharia Mecânica, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, São Paulo, 2008.
SILVA, Claudia R. et al. Caracterização físico-química e dielétrica de óleos
biodegradáveis para transformadores elétricos. Revista Brasileira de Engenharia
Agrícola e Ambiental v.16, n.2, p.229–234, Campina Grande, Paraíba, 2012.
SIMPANEN, SUVI. Evaluation of in situ remediation methods in soils contaminated
with organic pollutants. Academic dissertation in Environmental Ecology, Department of
Environmental Sciences Faculty of Biological and Environmental Sciences University of
Helsinki, Lahti Finland, 2016.
THOMÁS, Marcos S. et al. Aspectos sobre responsabilidade ambiental e tratamento
de resíduos de óleo mineral isolante em uma empresa de energia elétrica do sul do
Brasil. IX Simpósio Internacional de Processo Civilizador, Ponta Grossa, Paraná.
ISSN: 2526-4044 p. 495 - 934

7° Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

EFEITO DE DIFERENTES MÉTODOS DE ARMAZENAMENTO SOBRE A
ACEITABILIDADE E QUALIDADE DE PINHÕES (Araucaria angustifolia)
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Resumo: A araucária (Araucaria angustifolia) é uma espécie florestal brasileira representativa das regiões
mais frias do Brasil, situando-se em regiões de clima temperado, acima de 500 metros de altitude. O
armazenamento dos pinhões em temperaturas elevadas, iguais ou superiores a 20ºC, leva à rápida perda
de viabilidade fisiológica. O objetivo deste trabalho foi avaliar a aceitação de consumidores e a qualidade de
pinhões submetidos a diferentes métodos de armazenamento conservados sob refrigeração por até 210
dias. Foram formados cinco tratamentos: 1. em rede; 2. bolsa plástica fechada (ATM); 3. pinha; 4.
congelado em água; 5. congelado seco. Os tratamentos rede, pinha e ATM foram armazenados em câmara
fria a 1ºC e os tratamentos congelado em água e congelado seco armazenados em freezer a -15º C. Os
pinhões foram analisados em oito saídas, na colheita e após 30, 60, 90, 120,150, 180 e 210 dias de
armazenamento. Em cada saída, os pinhões foram submetidos à análise de degustação após 30 minutos
de cozimento em panela de pressão. Até os 60 dias de armazenamento, todos os tratamentos não
apresentaram diferença na aceitabilidade, firmeza e textura. Os tratamentos congelados seco e congelado
em água demonstraram as menores médias de aceitabilidade. Aos 210 dias de armazenamento, o
tratamento rede apresentou a maior média de textura. A desidratação demonstrou-se nula para os
tratamentos congelado seco e congelado em água, e estatisticamente igual ao tratamento ATM em todas as
saídas. O tratamento ATM foi o único tratamento que demonstrou eficiência em impedir a desidratação e
manter a palatabilidade dos pinhões em todas as saídas.
Palavras-Chave: Conservação, desidratação, firmeza, refrigeração.

1 INTRODUÇÃO
A araucária (Araucaria angustifolia) é uma espécie florestal brasileira
representativa das regiões mais frias do Brasil, situando-se em regiões de clima
temperado, acima de 500 metros de altitude, representante da Floresta Ombrófila Mista
(FOM) ou Floresta com Araucária, domínio da Mata Atlântica. É uma espécie promissora
em termos silviculturais, pois agrega capacidade produtiva de madeira com produção de
alimentos (EMBRAPA, 2018). Da araucária se originam os pseudofrutos que ficam
agrupados na pinha que, quando madura, pode chegar a pesar até 5kg. Cada quilograma
da pinha pode conter cerca de 150 sementes, que são ricas em reservas energéticas
(57% de amido) e em aminoácidos, e perdem a viabilidade gradualmente em
aproximadamente 120 dias (ANGELI, 2003).
Em um estudo sobre os aspectos produtivos e comerciais do pinhão realizado
no estado do Paraná, para que o consumo e a produção de pinhão se desenvolvam, e
este hábito alimentar se estenda para outras regiões e países, foram observadas que são
necessárias pesquisas sobre o desenvolvimento de técnicas de industrialização e
conservação disponibilizando-o nas demais épocas do ano (SANTOS, 2002). Foi
verificado que o pinhão pode ser armazenado cinco dias em temperatura ambiente, três
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meses sob refrigeração e pelo menos, durante oito meses sob congelamento, e que os
principais fatores limitantes na sua vida de prateleira são a germinação e o
desenvolvimento de fungos, sendo que nenhum destes acontece sob congelamento
(OLIVEIRA, 2008).
O DNA nuclear dos embriões de A. angustifolia permaneceu, aparentemente,
íntegro após 180 dias de armazenamento em refrigerador (5 °C) e freezer (-18 °C), sendo
que quando submetidas a armazenamento em freezer manteve-se as características
bioquímicas ao longo do período de armazenamento em relação à atividade da
superóxido dismutase, lipoperoxidação e a integridade do DNA, com exceção do perfil
protéico, demonstrando que sob baixas temperaturas a deterioração das sementes é
reduzida (GARCIA, 2012) .
Com estas considerações, o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade de
pinhões e sua aceitação pelos consumidores quando submetidos a diferentes métodos de
armazenamento 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 2017. Depois de colhidos, as pinhas e os pinhões foram
transportados 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: Neste tratamento os pinhões ficaram armazenados em redes plásticas
comumente usadas para frutas, permitindo a troca gasosa; 2. Bolsa plástica fechada
(ATM): Neste tratamento os pinhões ficaram armazenados em sacos plásticos fechados,
que impossibilita a passagem de gases; 3. Pinha: Os pinhões não foram debulhados,
permanecendo na própria pinha até o momento do painel; 4. Congelado em água: Os
pinhões foram acondicionados em garrafas, que foram preenchidas com água e
congeladas; 5. Congelado seco: Os pinhões foram colocados em sacos plásticos e
congelados. Os tratamentos rede, pinha e ATM foram armazenados em câmara fria a 1ºC
e os tratamentos congelado em água e congelado seco armazenados em freezer a -15º
C.
Foram realizados três repetições por tratamento, compostas por 45 pinhões
cada repetição. Os pinhões foram analisados na colheita e após 30, 60, 90, 120,150, 180
e 210 dias de armazenamento. Para o tratamento pinha, em cada saída realizou-se a
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debulha de três pinhas para contagem do número de pinhões e a coleta do peso total dos
pinhões em cada pinha individualmente. 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 e cada painelista provou dois pinhões por tratamento e respondeu
ao questionário de aceitabilidade e textura. Dez pinhões cozidos de cada tratamento em
cada saída foram selecionados para posterior análise de firmeza com um penetrômetro
manual e pesagem.
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial
8 x 5, composto de cinco formas de embalagem e oito datas de avaliação. Os dados
foram submetidos à análise de variância, seguida por comparação de médias pelo teste
de Tukey (5%)

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A aceitabilidade dos pinhões pelos painelistas não apresentou diferença estatística
em 0, 30, 60 e 150 dias de armazenamento (Figura 01), indicando que até 60 dias de
armazenamento todos os tratamentos possuem uma mesma palatabilidade. De forma
geral, o tratamento pinha apresentou as maiores médias de aceitabilidade ao longo dos
210 dias de armazenagem. Após os 90 dias de armazenamento, os tratamentos pinha,
rede e ATM apresentaram as maiores médias de aceitabilidade, mas sem diferenças entre
eles.
Os tratamentos pinha e ATM conseguiram manter sua aceitabilidade no final do
experimento, porém, o tratamento ATM, manteve a mesma aceitabilidade do início ao final
do experimento.
Figura 01- Aceitabilidade de pinhões submetidos a diferentes métodos de armazenamento refrigerado por até 210 dias.
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A partir dos 90 dias de armazenagem, os tratamentos congelados em água e
congelado seco apresentaram as menores médias de aceitabilidade em relação aos
demais tratamentos.
Sementes de pinhão armazenadas em freezer a uma temperatura de -18°C e
90% de umidade relativa apresentaram queda acentuada da germinação até os 60 dias
de armazenamento e perda total de viabilidade aos 60 dias em trabalho realizado por
Garcia (2014), demonstrando que baixas temperaturas podem ocasionar a morte das
células e por conseqüência disto reduzir a palatabilidade da semente. Os tratamentos
pinha, rede e ATM apresentaram a tendência de maiores médias em 30, 60, 90, 120, 150
e 180 dias, oscilando na preferência dos painelistas, sendo que somente em 180 e 210
dias apresentaram diferença significativa entre si.
Os dados fornecidos pelos painelistas sobre a textura dos pinhões demonstram
que não existe diferença entre os tratamentos até os 120 dias de armazenagem (Figura
02). Nas análises aos 150, 180 e 210 dias a textura oscilou entre os tratamentos, que não
apresentaram um comportamento padrão.
Figura 02- Textura de pinhões submetidos a diferentes métodos de armazenamento refrigerado por até 210 dias.

De forma geral, o tratamento ATM apresentou textura mais constante, com valores
variando entre cinco e oito na escala, o que indica um pinhão de textura média para
macia. Alguns tratamentos apresentaram valores de textura mais alta em algumas datas
de avaliação após os 150 dias de armazenagem. O tratamento em pinha aos 150 dias de
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armazenamento apresentou a maior média de textura e obteve diferença superior aos
tratamentos congelado seco, congelado em água e ATM, entretanto esta diferença de
textura não interferiu na aceitabilidade. Aos 180 dias, o tratamento congelado seco
apresentou a maior média sendo superior aos tratamentos congelado em água, rede e
ATM, enquanto aos 210 dias de armazenamento, o tratamento rede apresentou a maior
média de textura em relação a pinha, ATM e congelado em água.
A análise da firmeza dos pinhões cozidos demonstrou que a partir dos 30 dias de
armazenagem a firmeza oscilou entre os tratamentos. No entanto, de maneira geral, os
pinhões do tratamento rede, em todas as avaliações apresentaram maiores valores de
firmeza, enquanto os pinhões do tratamento pinha apresentaram menores valores de
firmeza.
De acordo com os gráficos de textura (Figura 02) e firmeza (Figura 03), quando as
médias dos tratamentos apresentaram altos valores sua aceitabilidade decaiu, indicando
que o consumidor tem preferência por pinhões mais macios.
Gráfico 03- Firmeza (N) de pinhões submetidos a diferentes métodos de armazenamento refrigerado por até 210 dias.

O peso dos pinhões não diferiu até os 120 dias de armazenamento (Tabela 01),
mas aos 150 e 180 dias o tratamento congelado em água obteve peso superior aos
tratamentos congelado seco pinha e rede, e em 210 dias os tratamentos congelado em
água e seco e o tratamento ATM, apresentaram pinhões mais pesados que os
tratamentos pinha e rede.
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Tabela 01- Peso de pinhões submetidos a diferentes métodos de armazenamento refrigerado por até 210 dias.

Dias de Armazenamento

Tratamento
0

30

60

90

120

150

180

210

Cong. Seco

6,05 a

6,05 a

6,24 a

5,51 a

5,39 a

5,25 b

5,41 bc

6,21 a

Cong. Água

6,22 a

6,22 a

5,21 a

6,23 a

5,26 a

7,39 a

7,14 a

5,47 a

Pinha

4,98 a

4,98 a

4,92 a

5,40 a

5,17 a

4,15 b

4,08 c

3,97 b

Rede
Atm

5,64 a

5,64 a

6,00 a

5,69 a

5,48 a

4,91 b

5,33 bc

3,87 b

5,13 a

5,13 a

6,24 a

5,30 a

5,28 a

5,09 b

6,60 ab

6,74 a

A desidratação demonstrou-se nula para os tratamentos congelado seco e
congelado em água, e igual ao tratamento ATM em todas as saídas (Tabela 02). Estes
três tratamentos obtiveram baixa desidratação, enquanto os tratamentos pinha e rede
obtiveram as maiores médias de desidratação em todas as saídas. O tratamento pinha
obteve a maior desidratação comparada aos demais tratamentos aos 60, 120, 150, 180 e
210 dias, devido a maior exposição as condições ambientais de umidade e temperatura.
Por mais que a pinha proteja os pinhões da desidratação, conforme os dias vão
passando, a pinha começa a se abrir expondo os pinhões ao ambiente, acelerando a
desidratação.
Tabela 02- Desidratação de pinhões submetidos a diferentes métodos de armazenamento refrigerado por até 210 dias.

Dias de Armazenamento

Tratamento
30

60

90

120

150

180

210

Cong. Seco

0,00 c

0,00 c

0,00 b

0,00 c

0,00 c

0,00 c

0,00 c

Cong. Água

0,00 c

0,00 c

0,00 b

0,00 c

0,00 c

0,00 c

0,00 c

Pinha

7,77 a

14,06 a

16,36 a

29,24 a

28,61 a

37,26 a

37,00 a

Rede

11,79 a

10,10 b

16,59 a

21,45 b

23,92 b

28,92 b

26,27 b

Atm

0,42 c

0,42 c

0,84 b

0,90 c

1,20 c

2,71 c

1,80 c

Não houve diferença em relação ao número de pinhões e o peso total dos pinhões
nas pinhas utilizadas para a realização das oito datas de avaliações.
Tabela 02 - Número e peso dos pinhões das pinhas utilizadas nas oito datas de avaliações.

Dias de Armazenamento

Tratamento
30
N° de Pinhões

103,33 a

Peso dos Pinhões 864,53 a

60

90

110,66 a 93,33 a

120
90 a

150

180

210

104,33 a 103,66 a

120,66 a

836,73 a 800,63 a 782,75 a 801,86 a 745,25 a

879,72 a
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os tratamentos ATM, pinha e rede apresentaram boa aceitabilidade em todas as
saídas, apresentaram ainda baixa textura e firmeza, demonstrando que o consumidor tem
preferência por pinhões mais macios, com menor firmeza e textura mais pastosa.
O peso dos pinhões cozidos não apresentou interferência na aceitabilidade.
O tratamento ATM foi o único tratamento que demonstrou eficiência em impedir a
desidratação e manter a palatabilidade dos pinhões em todas as saídas.
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NATURAL PROVENIENTE DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
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Resumo: O desenvolvimento de novas tecnologias e incentivo ao reaproveitamento de resíduos vêm
crescendo em função da redução dos prazos para execução de obras civis, e da preocupação com o meio
ambiente. Neste contexto, o uso de argamassa auto-adensável em contrapisos apresenta diversas
vantagens em relação ao sistema tradicional. Apesar de sua menor espessura (menor quantidade de
cimento por m2), o consumo de cimento em sua composição ainda é elevado, podendo chegar até 50% da
massa total. O cimento é um grande emissor de CO2 (libera de 800 a 1000 kg de CO2 por 1000 kg de
cimento produzido), além de aumentar a probabilidade de fissuração do contrapiso. Portanto, esta pesquisa
avaliou argamassas auto-adensáveis com diferentes composições 1:1,25; 1:2 e 1:3 (cimento:agregado
miúdo, em massa); fíler calcário e aditivos. Ao mesmo tempo em que se realizaram as medidas de diâmetro
de espalhamento, avaliou-se também as condições de borda e a existência de segregação e/ou exsudação.
Nesta pesquisa as formulações foram ajustadas de modo a se conseguir incorporar a maior quantidade de
agregado natural possível, dentro dos limites de espalhamento estipulados por norma com borda uniforme
sem segregação e exsudação. Até o momento, conseguiu-se produzir argamassas auto-adensáveis com
composição 1:3 (cimento:areia, em massa.
Palavras-Chave: argamassa auto-adensável, proporção de mistura, estado fresco.

1 INTRODUÇÃO
A argamassa auto-adensável ou autonivelante é um material relativamente
novo no Brasil. Destaca-se por ser um material de elevada fluidez e que permite obter,
como produto final, um piso homogêneo e menos espesso em menor tempo de trabalho.
A falta de normatização brasileira que regulamente o desenvolvimento de formulações e o
seu desempenho, além de dificultar o uso deste material em larga escala, na prática o
surgimento de patologias tem sido recorrente.
Nota-se, dentre os trabalhos já realizados, o uso de composições com alto
consumo de cimento, que além do prejuízo para o meio ambiente, uma vez que o cimento
é um dos principais emissores de CO2 (800 a 1000 kg de CO2 por 1000 kg de cimento
produzido), aumentam a probabilidade de fissuração por retração. São exemplos de
composições: 1:2 (cimento:areia, em massa) (Freitas, 2009); 1:0,89 (massa) (Freitas et
al., 2010); Souza, 1:1,25 (massa) (Ferreira e Azevedo, 2012; Lopes da Silva, 2016; 1:1,25
(em massa) (Inéia, 2017); 1:2 (Carvalho (2015) baseado em outros trabalhos citados por
ele (Sahmaram et al., 2006; Libre et al., 2010; Rizwan e Bier, 2012; Medipour et al., 2013);
1:2 (Heinen et al., 2012); 1:1,25 (volume) (ARAÚJO et al., 2015). Até mesmo o
proponente deste projeto obteve uma argamassa fluida dentro dos padrões da EFNARC
(2001) apenas com composição 1:1,25 (massa).
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Perante o exposto, o presente trabalho tem como objetivo estudar composições
com menor consumo de cimento para argamassa auto-adensável com agregado natural
encontrado na região da Grande Florianópolis, com base nas propriedades no estado
fresco.
2 METODOLOGIA
Foram selecionados os seguintes materiais: cimento Portland CP-II F 32
(Itambé); areia natural, oriunda da região de Florianópolis; fíler calcário; aditivo
dispersante (SP), aditivo promotor de viscosidade (VMA) e aditivo incorporador de ar
(AIA). A Tabela 01 apresenta as características dos materiais utilizados.

Tabela 01 – Características dos materiais utilizados na argamassa auto-adensável

Material

Dados
Massa Específica (g/cm³)
NBR NM 52:2009

Areia

Dimensão Máxima característica (mm) NBR
248:2003
Módulo de Finura
NBR 248:2003

Resultado
2,6
2,36
1,49

Fíler calcário

Massa Específica (g/cm³)

2,7

Cimento CP II F 32

Massa Específica (g/cm³)

3,07

Fonte: Autores

A composição inicial escolhida foi de 1:1,25 (cimento:areia, em massa),
baseado na pesquisa realizada por Souza et al. (2013) e Lopes da Silva (2016). A relação
água/cimento inicial foi de 0,51 (em massa), 30% de fíler em relação à massa do cimento,
0,4% de SP e 0,7% de VMA, ambos em relação à massa do cimento. Os ajustes foram
feitos para se obter composições com relação 1:2 e 1:3 (cimento:areia, em massa).
A mistura foi realizada da seguinte forma: Os materiais secos foram misturados
por 1 minuto; 50% da água e misturou-se por 1 minuto; restante da água e mistura por 1
minuto, após isso a argamassadeira era desligada. Em seguida, o SP foi adicionado e
ligada novamente a argamassadeira por mais 1 minuto. Em seguida o VMA foi adicionado
e misturado por 2 minutos. Por fim, adicionou-se o AIA e mais um 1 minuto de mistura.
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Os ajustes das quantidades de água, da areia e dos aditivos foram realizados
conjuntamente com as análises quantitativa e visual através da: fluidez, trabalhabilidade e
aparência de borda no ensaio de mini-abatimento (mini-slump), desenvolvido por Kantro
(1980) e, ensaio de espalhamento na mesa, baseado no método do mini cone, conforme
NBR 13276 (2016), mas sem aplicar os golpes. Os parâmetros para ajuste dos materiais
foram baseados em literatura e estão apresentados na Tabela 02.
Tabela 02 – Valores para argamassas auto- adensáveis

Ensaio
Espalhamento na mesa (mm)

Valores
≥ 220

ou
Mini-abatimento (mm)

≥ 130

Fonte: EFNARC 2001.

Ao mesmo tempo em que se realizaram as medidas de diâmetro de
espalhamento, avaliou-se, também, as condições de borda (uniforme ou não) e a
existência de segregação e/ou exsudação. Para a verificação da exsudação observou-se
a presença ou não de água com nata de cimento na superfície da argamassa e na borda,
resultado da percolação de água.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas Tabelas 03, 04, 05 e 06 são apresentadas as composições, as fotos e os
valores das medidas de espalhamento no mini cone (D) e de mini-abatimento (d). Os
ajustes nas composições foram realizados para atingir os limites propostos por norma
(EFNARC 2001) e apresentar borda uniforme sem segregação e exsudação, seguindo as
premissas citadas por Martins (2009) e Souza et al. (2013).
A composição inicial 1:1,25 (em massa), atingiu os valores superiores aos
apresentados na Tabela 2 sem apresentar segregação e exsudação (Tabela 03). Como
os valores de espalhamento estavam acima dos limites, optou-se por aumentar a
quantidade de areia (1:2), mantendo constantes os outros parâmetros (Tabela 04).
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Tabela 03 – Resultados para as argamassas com composição 1:1,25 (cimento:areia, em massa)

Composição - 1:1,25
a/c = 0,51
Fíler – 30%
SP – 0,4%
VMA – 0,7%
AIA – 0,5%

D = 380 mm

d = 146 mm

Fonte: Autores

Observa-se na Tabela 04 que o aumento na relação cimento:areia de 1:1,25
para 1:2 provocou um travamento da argamassa e, portanto, a mesma não fluiu.
Visualmente faltou pasta para envolver os grãos de areia, e, portanto, optou-se por
aumentar a quantidade de água, SP e o teor de finos (fíler), uma vez que este auxilia na
fluidez mantendo a coesão. Os valores encontrados então ficaram dentro dos limites
apresentados na Tabela 02, mesmo sem o uso do AIA.
Tabela 04 – Resultados para as argamassas com composição 1:2 (cimento:areia, em massa)

Composição - 1:2 
a/c = 0,51
Fíler – 30%
SP – 0,4%
VMA – 0,7%
d = 62 mm
D = 186 mm

Composição - 1:2
a/c = 0,7
Fíler – 50%
SP – 0,5% 
VMA – 0,7%
D = 323 mm

d = 135 mm

Fonte: Autores

Na prática, os produtores de argamassa auto-adensável utilizam incorporador
de ar, portanto, uma nova formulação foi testada com este aditivo. Na Tabela 05 observa-
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se um aumento pelo ensaio de mini cone, porém uma redução pouco significativa no minislump, no entanto, ainda aceitáveis para esse tipo de argamassa.
Tabela 05 – Resultados para a argamassa com composição 1:2 (cimento:areia, em massa)

Composição – 1:2
a/c = 0,7
Fíler – 50%
SP – 0,5%
VMA – 0,7%
AIA – 0,5% (ad)
D = 359 mm

d = 131 mm

Fonte: Autores

Conseguiu-se incorporar mais areia (Tabela 06), chegando a uma composição
de 1:3 (cimento:areia, em massa). O resultado do ensaio de espalhamento através do
mini-cone ficou dentro dos parâmetros, sendo este o ensaio mais apropriado para
avaliação da fluidez de argamassas. Embora o resultado do mini-slump tenha
apresentado valor abaixo do estipulado por norma, deve-se levar em consideração que
este é um ensaio de pasta adaptado para argamassas auto-adensáveis. Portanto, os
autores consideram a composição 1:3 testada satisfatória para este tipo de argamassa.
Tabela 06 – Resultados para a argamassa com composição 1:3 (cimento:areia, em massa)

Composição – 1:3 
a/c = 0,7
Fíler – 50%
SP – 0,7%
VMA – 0,7%
AIA – 0,5%
D = 260 mm

d = 95 mm

Fonte: Autores

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A argamassa auto-adensável é um material que vem ganhando espaço nos
canteiros de obra por reduzir o tempo de execução dos contrapisos e da quantidade de
material. A falta de normatização que regulamente o seu desenvolvimento e desempenho
dificulta o uso deste material em larga escala. Além disso, o surgimento de patologias tem
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sido recorrente, principalmente pelo uso de composições ricas em cimento e, na tentativa
de reduzir a fissuração, pesquisadores têm utilizado adições minerais em substituição
parcial do cimento, assim como, uso de fibras sintéticas.
Nesta pesquisa as formulações foram ajustadas de modo a se conseguir
incorporar a maior quantidade de agregado natural possível dentro dos limites de
espalhamento estipulados pela EFNARC (2001) e que tivesse uma borda uniforme sem
segregação e exsudação. Até o momento, conseguiu-se produzir uma argamassa autoadensável com traço 1:3 (cimento:areia, em massa).
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Resumo: O objetivo principal deste trabalho é a comparação dos resultados do ensaio de sedimentação
com e sem a calibração de densímetro. Para tal, foi necessário a realização do ensaio do picnômetro para
determinação do peso específico, peneiramentos fino e grosso, ensaio de sedimentação e calibração do
densímetro para a construção da curva de calibração, bem como a construção da curva granulométrica. O
solo utilizado foi coletado no IFSC Câmpus Florianópolis. A partir dos resultados pode-se concluir que a
calibração do densímetro é de suma importância para a realização de um ensaio correto e conciso.
Palavras-Chave: Densímetro, Sedimentação, Granulometria, Calibração.

1 INTRODUÇÃO

Os solos em fase sólida são compostos por diferentes porções de tamanhos de
partículas. A determinação das porcentagens de ocorrência de cada tamanho de
partículas permite obter a distribuição de partículas do solo que é denominada distribuição
granulométrica.
Segundo Pinto (2006, p. 22), quando há interesse no conhecimento da distribuição
granulométrica da porção mais fina dos solos, utiliza-se a técnica da sedimentação,
baseada na Lei de Stokes: a velocidade de queda das partículas esféricas num fluido
atinge um valor que depende do peso específico do material da esfera (Gs), do peso
específico do fluido (γw), da viscosidade do fluido (μw) e do diâmetro da esfera (D).
O densímetro, equipamento utilizado para a medida do peso específico do fluído,
aplica o princípio do empuxo descoberto por Arquimedes. O empuxo é a força que
provoca a flutuação dos corpos nos líquidos, sendo proporcional a densidade ρ, ao
volume do corpo V e a aceleração da gravidade g. O densímetro deve ser imerso em um
recipiente cheio do líquido do qual se deseja conhecer a massa específica até que ele
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possa flutuar livremente. Após estabilização, a leitura é realizada observando em que
marca da gradação fica posicionada a superfície do líquido.
Conforme a ABNT (2018), o densímetro a ser utilizado no ensaio deve ser
calibrado, porém devido a sua dificuldade, usualmente são utilizadas as curvas de
calibração exemplificadas na própria NBR 7181/2016, o que pode gerar diferenças
significativas nos resultados calculados. Por esse motivo, segundo Uchoa (2018) é
necessário que se construa uma curva que nos dê a altura média de queda das partículas
do solo em suspensão na solução de ensaio.
O objetivo deste estudo é realizar uma comparação entre os resultados do ensaio
de granulometria da porção fina do solo utilizando-se a calibração exemplificada pela
norma e uma calibração própria para o equipamento seguindo os procedimentos descritos
pela ABNT.
2 METODOLOGIA

Para se realizar a comparação da granulometria com e sem a devida calibração
das leituras do densímetro foi necessário executar o ensaio de sedimentação para uma
amostra de solo. Com isso, procedeu-se a análise das informações em dois cenários: no
primeiro utilizou-se as curvas de calibração exemplificada na NBR 7181/2016, já no
segundo cenário utilizou-se as curvas de calibração construídas conforme os
procedimentos descritos na mesma norma. O densímetro utilizado foi o mesmo em ambos
os casos.

2.1 ENSAIO DE SEDIMENTAÇÃO

Os procedimentos utilizados seguiram todos os passos descritos na NBR
7181/2016. Uma porção de 70,04g de solo fino retirado de uma amostra preparada
conforme a NBR 6457/2016 foi transferida para um béquer de 250 cm³, juntando a uma
solução de hexametafosfato de sódio com concentração de 45,7g para 1.000 cm³ e
tamponada com carbonato de sódio até um pH de 8. A solução foi deixada em repouso
durante 12 horas, para na sequência ser agitada no dispersor mecânico por 15 minutos.
Em seguida transferida para uma proveta de 45 cm de altura e 6,5 cm de diâmetro com a
indicação de 1.000 cm³. A proveta foi completada até esta medida com água destilada e
levada a um ambiente controlado com temperatura constante de 20°C.
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Agitou-se a proveta manualmente e logo após repousada sobre a bancada.
Imediatamente em seguida o densímetro foi mergulhado na mistura, aguardou-se que o
mesmo entrasse em equilíbrio com a suspensão para realizar a leitura da densidade do
fluido no tempo inicial de 30 segundos após a agitação. Com o auxílio de um termômetro
de mercúrio, próprio para o experimento, iniciou-se simultaneamente a leitura da
temperatura da amostra com a resolução de 0,1°C. “Este procedimento foi repetido
durante o ensaio nos intervalos de 30”, 60”, 2’, 4’, 8’, 15’, 30’, 1º, 2º, 4º, 8º e por fim, 24º.
Após cada leitura, o densímetro foi mergulhado em água limpa à mesma temperatura da
dispersão, sendo anotados os dados obtidos.

2.2 CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA DO MEIO DISPERSOR

Para a confecção da curva de calibração da temperatura seguiu-se os
procedimentos descritos no item A.1 da NBR 7181/2016, com algumas variações.
Primeiramente foi realizada uma solução de 125 cm³ do defloculante hexametafosfato de
sódio a uma concentração de 45,7g/L. Para manter a solução, esta foi tamponada com
carbonato de sódio até que atingisse um pH de 8. Em seguida a solução foi misturada a
875 cm³ de água destilada em uma proveta graduada de 1000mL de vidro similarmente
ao ensaio de sedimentação da amostra de solo.
Posteriormente, a proveta foi inserida em um béquer de 1000mL apoiado sobre a
chapa de um agitador magnético com aquecedor provido de dispositivo de variação da
temperatura de aquecimento. Foi acrescentado ao béquer água gelada e inserido ao
fundo da proveta uma barra magnética própria para o agitador. Desta forma, foi acionado
somente o agitador magnético a fim de homogeneizar a solução da proveta com a
transferência da temperatura da água gelada do béquer. A temperatura foi medida com
termômetro de mercúrio. Quando da leitura com densímetro, o agitador magnético era
desligado, o densímetro mergulhado e após a sua estabilização, era efetuada a sua
leitura (Ld) e da temperatura no termômetro. Encerrada cada medida o densímetro era
retirado da proveta e mergulhando em recipiente com aproximadamente a mesma
temperatura do meio dispersor. Dessa maneira, foram efetuadas diversas medidas até
que a solução alcançasse a temperatura ambiente. Após atingir o equilíbrio com a
temperatura ambiente, foi ligada a função de aquecimento do agitador magnético
aumentando-se gradualmente a sua temperatura. Da mesma maneira anterior foram
realizadas as medidas do densímetro. As fotos 1 e 2 exemplificam como o procedimento
foi feito.
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Fotos 1 e 2 - Variação da temperatura do meio dispersor através agitador magnético com aquecedor

Fonte: Autores

2.3 CALIBRAÇÃO DA LEITURA DO DENSÍMETRO

Para a construção da curva de calibração da leitura do densímetro foi seguido os
mesmos procedimentos descritos no item A.2 da NBR 7181/2016 conforme segue.
Obteve-se a medida 𝒂 de cada graduação da escala do densímetro aferindo a
distância da metade do bulbo do densímetro até cada graduação da escala contida na
sua haste. Com esses valores foi feita a relação da medida constante na escala do
densímetro com a altura de queda 𝒂 do densímetro e construída uma curva de calibração.
Esta curva é utilizada para a correção das 3 primeiras leituras do ensaio com o
densímetro. Para a correção dos valores das leituras subsequentes é necessário obter o
valor de 𝒂′ conforme a Eq. (1) constante na referida norma.
𝑉
𝑎′ = 𝑎 − 2𝐴𝑎 (1)

Onde, 𝑉𝑎 é o volume da parte imersa do densímetro que foi obtido verificando-se a
variação de volume ao imergir o densímetro em uma proveta e 𝑨 é a área da seção
interna da proveta utilizada que foi obtido dividindo-se um volume de água acrescentado
na proveta pela variação de altura provocada por esse volume. Com os valores de 𝒂′ foi
construída a segunda curva de calibração da leitura do densímetro.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Os dados obtidos do ensaio do densímetro do solo são apresentados na tabela
abaixo:
Tabela 1 – Medições do Ensaio de Sedimentação

Tempo

Leitura Densímetro
(Ld)

Temperatura (°C)

Tempo

Leitura Densímetro
(Ld)

Temperatura (°C)

30s

1,0440

21,7

30 min

1,0270

22,1

1 min

1,0430

21,8

1h

1,0230

22,2

2 min

1,0395

21,9

2h

1,0210

22,3

4 min

1,0360

22,0

4h

1,0185

22,4

8 min

1,0335

22,0

8h

1,0170

22,0

15 min

1,0305

22,1

24h

1,0160

21,3

Fonte: Autores

As curvas de calibração em função da temperatura e da leitura do densímetro são
apresentadas abaixo:
Gráfico 1 e 2 - Curva de Calibração das Leituras do Densímetro e em Função da Temperatura do Meio Dispersor

Fonte: Autores

Com os dados obtidos dos ensaios seguidos de sua análise conforme a NBR
7181/2016 foi possível obter o diâmetro dos grãos e as respectivas porcentagens
passantes utilizando-se as curvas calibradas e não calibradas. Nas tabelas abaixo são
apresentados o resumo dos valores encontrados e suas diferenças:
Tabela 2 e 3 – Diferença diâmetros dos grãos e porcentagem passante com e sem calibração
Diâmetro dos grãos (mm)

Percentagem Passante dos Grãos (%)

Sem Calibração

Com Calibração

Diferença

Sem Calibração

Com Calibração

Diferença

0,0542

0,0577

-0,0035

77,95

68,89

9,06

0,0392

0,0414

-0,0022

70,85

61,83

9,02

0,0273

0,0287

-0,0014

65,40

56,44

8,95

0,0196

0,0205

-0,0009

59,95

50,99

8,95

0,0146

0,0152

-0,0006

54,50

45,61

8,89

0,0105

0,0108

-0,0004

49,05

40,16

8,89

0,0076

0,0078

-0,0002

41,78

32,96

8,82

0,0054

0,0055

-0,0001

38,15

29,39

8,76
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0,0039

0,0039

-0,0001

32,70

24,01

8,69

0,0028

0,0028

0,0000

30,88

21,93

8,95

0,0016

0,0016

0,0000

29,06

19,66

9,40

Diferença Média

-0,0004

Diferença Média

8,95

Fonte: Autores

Com isso, tem-se ao final uma média de diferença de 0,0004 mm no diâmetro
dos grãos finos. Apesar disso, há uma grande diferença do percentual passante
evidenciado pela sua média de 8,95%. Esta diferença fica bastante evidente quando são
comparadas as curvas granulométricas dos dois casos, como apresentado no gráfico 3.
Gráfico 3 - Curva Granulométrica da Porção Fina Com e Sem Calibração do Densímetro

Fonte: Autores

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como mostrado em outras pesquisas onde o uso ou não do defloculante em
ensaios de sedimentação acaba influenciando consideravelmente a determinação precisa
dos percentuais de finos conseguiu-se mostrar neste trabalho que a ausência ou erro na
calibração do densímetro afeta significativamente os resultados. A altura de queda das
partículas é utilizada na equação de Stokes para cálculo dos diâmetros, assim a
determinação da equação de altura de queda x leitura do densímetro (gráfico 1) permitiu
utilizar as leituras densimétricas obtidas de maneira mais confiável. De maneira análoga,
a construção da reta de aferição leitura do densímetro x temperatura (gráfico 2) foi
essencial para ajustes e correções nas estimativas de diâmetros das partículas
Com os ensaios e cálculos realizados, pode-se perceber que a utilização da
curva proposta no exemplo da NBR 7181/2016 não se aplica com boa aceitação às
medidas práticas da curva granulométrica. Fato este que fica evidenciado pela relevante
distância entre as curvas da parte do ensaio de sedimentação. A utilização das curvas de
calibração não condizentes com o densímetro pode levar a confecção de curvas
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granulométricas equivocadas e por consequência a uma análise do solo incorreta. Esta
falha pode provocar em concepções inadequadas de projetos geotécnicos, por exemplo,
determinação do d10 para escolha do material para uso em tapetes impermeáveis,
mascarando a permeabilidade do solo.
Portanto, entende-se que a calibração do densímetro é de suma importância
para a realização de um ensaio correto e de acordo com a NBR 7181/2016. Para fins de
verificação a curva granulométrica completa do solo amostrado encontra-se no gráfico
abaixo.
Gráfico 4 - Curva Granulométrica da Porção Fina Com e Sem Calibração do Densímetro

Fonte: Autores
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Resumo: Este artigo traz reflexões e resultados de uma pesquisa que se propôs à abordagem da temática
“Energia” de forma interdisciplinar e à investigação de registros de representação semiótica produzidos
pelos alunos envolvidos. Para isto, após muitas discussões no desenvolvimento do projeto, os docentes de
Física, Química e Matemática envolvidos optaram por implementar a metodologia das Ilhas de
Racionalidade em uma turma de pendência que, ao final do processo, produziu um mapa conceitual. O
clichê proposto à turma foi: “Qual a importância do petróleo na matriz energética brasileira?”. A partir das
observações em sala de aula e do produto final, foi possível perceber que conceitos de Física, Química e
Matemática, tradicionalmente isolados em suas disciplinas ganharam vínculos estreitos com outras
dimensões e conceitos. Por outro lado, os registros matemáticos que eram esperados pelos docentes se
fizeram pouco presentes no mapa conceitual, talvez pelo fato dos alunos terem optado por não aprofundar
tanto cada um dos elementos, priorizando mais a teia conceitual em torno da resposta ao clichê. Ademais,
ficou evidente o protagonismo dos discentes ao longo do processo e a interação não arbitrária e substantiva
entre o conhecimento novo e os conceitos preexistentes, características fundamentais de uma
aprendizagem significativa.
Palavras-Chave: matriz energética; interdisciplinaridade; representações semióticas; ilha de racionalidade

1 INTRODUÇÃO
Este relato de experiência apresenta resultados do desenvolvimento do projeto
de pesquisa intitulado “Registros de representação semiótica: uma possibilidade
interdisciplinar entre a Matemática, a Química e a Física, desenvolvido no IFSC campus
Criciúma” objetivando conhecer alguns pontos de intersecção entre a Matemática, a
Química e a Física, por meio dos registros de representação semiótica numa abordagem
interdisciplinar aplicado em sala de aula. Durante seu desenvolvimento, discutiu-se a
operacionalização do projeto, novos pesquisadores passaram a constituir o grupo e,
outras ideias envolvendo o ensino de ciências foram sendo incorporadas.
Neste cenário se buscou por metodologias que concebessem o ensino de
ciências como resultado de um processo contextualizado, interdisciplinar e que possibilite
protagonismo ao estudante, objetivando a construção do conhecimento de forma
significativa. Desta forma, como estratégia à demanda, inicialmente foi decidido que a
temática estudada seria “Energia” e neste momento foi inserido a abordagem por meio da
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Ilhas de Racionalidade de Gerard Fourez (1994), pois esta permite a interdisciplinaridade
e a utilização dos diferentes registros de representação semiótica, na orientação dos
estudos da turma relacionados ao tema proposto.
Em relação ao conceito de interdisciplinaridade, Fazenda (2008) aponta como
uma das definições classicamente aceitas, a “interação existente entre duas ou mais
disciplinas”. Tal interação pode ocorrer tanto em nível de ideias quanto de integração
mútua entre as disciplinas. Quando se observa as similaridades entre conceitos,
terminologias e procedimentos entre as diversas disciplinas, pode-se iniciar um
movimento no sentido de integração dos mesmos. Essas relações contribuem para o
desenvolvimento de uma visão menos fragmentada do conhecimento.
Fazenda (2008) afirma que “o conceito de interdisciplinaridade encontra-se
diretamente ligado ao conceito de disciplina”. No entanto, Mozena e Ostermann (2017)
alertam que a “interdisciplinaridade é muito mais do que uma simples interligação de
conteúdos de disciplinas”.
Para Trindade (in Fazenda 2008) a reflexão a respeito de atitudes que se
constituem como interdisciplinares são mais importantes que o próprio conceito de
interdisciplinaridade. Ele lembra que a ciência moderna é marcada pela especialização do
conhecimento, delimitação de fronteiras entre as áreas de conhecimento, e a criação de
obstáculos para aqueles que tentassem sua transposição. Assim, a abordagem dos
conceitos de forma interdisciplinar pressupõe superar barreiras e transitar pelo território,
as vezes movediço, da vizinhança do saber de sua disciplina. Tal atitude exige sair da
zona de conforto pois esse movimento não corresponde à rotina da prática docente.
Uma das formas de concretizar essa perspectiva mais ampla em situações de
ensino é a abordagem por meio da metodologia das Ilhas de Racionalidade. Para Fourez
(1994) apud Nehring et al. (2002, p.93), novas estratégias na construção do conhecimento
“são importantes para os alunos na medida em que eles possam perceber que o
conhecimento científico aprendido na escola serve como forma de interpretação do
mundo que os cerca”. Segundo os autores (p.94) “a construção de uma ilha de
racionalidade implica em cruzar saberes provenientes de muitas disciplinas e
conhecimentos da vida cotidiana”. A Ilha da Racionalidade

pode ser estruturada em

etapas: (1) Fazer um clichê para a problematização da temática; (2) A elaboração de um
panorama espontâneo buscando ampliar a situação clichê através de uma formulação
conjunta em torno de questões relevantes, definindo as caixas pretas a serem abertas; (3)
A consulta aos especialistas; (4) Abertura das caixas-pretas e determinação dos
princípios disciplinares que são base à compreensão do tema; (5) Esquematização dos
ISSN: 2526-4044 p. 518 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

saberes; (6) Abertura de novas caixas pretas; (7) Síntese da ilha de racionalidade
produzida.
Conforme as etapas de desenvolvimento de uma Ilha de Racionalidade, esta
necessita de uma pergunta central “o clichê” que deve orientar cada etapa do estudo. Na
pesquisa o clichê proposto foi: “Qual a importância do petróleo na matriz energética
brasileira?” Em consonância utilizamos a teoria dos Registros de Representação
Semiótica de Duval (2009, 2011) no que se refere às formas de representar os conceitos
abordados e necessários para responder o clichê.
Compreendendo a semiótica como uma ciência que atua na compreensão dos
processos inerentes à forma como o homem se comunica com a realidade, Duval (2011,
p.37), apud Cardoso (2015), considera que o emprego dos registros de representação
semiótica “constituem os graus de liberdade de que um sujeito pode dispor para objetivar
a si próprio uma ideia ainda confusa, um sentimento latente, para explorar informações ou
simplesmente para poder comunicá-las a um interlocutor”. Neste sentido, Cardoso (2015)
evidencia a importância destes registros para que possamos estabelecer as relações com
as unidades significativas no sistema de representação conceitual dos estudantes. Tais
representações são indispensáveis no processo de significação e construção conceitual,
no campo cognitivo, que permite estabelecer relações entre as representações e
consequentemente potencializar a aprendizagem de um objeto de estudo.
2 METODOLOGIA
Esta pesquisa em seu desenvolvimento caracteriza-se como básica em sua
operacionalização e pode ser estruturada nas seguintes etapas: (i) Leitura de diferentes
autores de referência na área dos registros de representação semiótica, ilhas de
racionalidade, interdisciplinaridade e mapas conceituais; (ii) A partir de um estudo sobre
os programas pedagógicos curriculares do ensino médio integrado dos cursos de
Mecatrônica e Edificações, foi feita uma análise sobre quais os temas eram pontos de
intersecção entre a Matemática, a Química e a Física; (iii) Definição de um tema e um
clichê que viesse a delimitar o âmbito de discussões interdisciplinares possíveis entre as
disciplinas de Física, Química e Matemática; (iv) Definição do grupo de estudantes em
que seria aplicado o projeto; (v) A aplicação da Ilha de Racionalidade, que teve como
tema base a Energia, com foco de estudo no petróleo e sua relação com a matriz
energética brasileira (vi) As avaliações semanais sobre o desenvolvimento das situações
de ensino planejadas, o envolvimento dos estudantes; (vii) Formas de conduzir as
discussões sem interferir de forma significativas nas decisões do grupo em relação à
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abertura das caixas pretas; (viii) A avaliação da interdisciplinaridade dos conceitos
relacionados ao clichê e materializados nos mapas conceituais apresentados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O tema da pesquisa contribuiu na contextualização do ensino de ciências com
questões relevantes a inserção dos estudantes na sociedade, na medida que estes se
tornaram autônomos e protagonistas das atividades. Na busca por respostas ao clichê
ressaltamos a ocorrência de um processo cíclico composto pelo surgimento de novas
questões (caixas pretas), que demandaram consultas a outros especialistas até o
momento em que a complexidade dos conceitos era suficiente para responder à pergunta
inicial. Para os pesquisadores o desenvolvimento do projeto possibilitou descobrir
espaços de autonomia e o exercício de forma mais plena da docência com pesquisa em
seus inúmeros desafios.
Os mapas conceituais formulados e socializados pelos alunos, inicialmente no
formato de cartaz (figura 1), e depois do feedback, no formato digital utilizando o
programa CmapTools (figura 2).

Figura 1: Mapas conceituais elaborados pelos estudantes no projeto na forma de cartaz.

Fonte: Autores, 2018.

Figura 2: Mapas conceituais elaborados pelos estudantes no projeto na forma digital.
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Fonte: Autores, 2018.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tomando como base uma alfabetização científica e tecnológica, numa
perspectiva interdisciplinar, concluímos ter atingido os objetivos propostos inicialmente
pela pesquisa. Avaliamos que a atividade contribuiu na contextualização do ensino de
ciências com questões relevantes a inserção do estudante na sociedade, propiciando a
estes autonomia e protagonismo no desenvolvimento das atividades realizadas. Além
disso, no relato e avaliação dos estudantes, estes enfatizaram que a metodologia
desenvolvida foi positiva e exigiu uma postura proativa na aprendizagem, sendo
necessário buscar respostas para suas dúvidas sempre orientados pelos pesquisadores.
Neste processo ficou evidente que unidades curriculares como Física e
Química, que formam com a Biologia as Ciências da Natureza, encontram na Matemática
o suporte ao desenvolvimento de seus saberes. Neste sentido, apontamos a continuidade
das discussões interdisciplinares mediadas pela diversidade de representações na
elaboração de novas propostas de Ilhas de Racionalidade a serem construídas pelo grupo
de pesquisa.
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OS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS PELA CONSTRUÇÃO CIVIL: COMO
PODEMOS REUTILIZAR?
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Resumo: O projeto buscou proporcionar, aos alunos do curso técnico integrado em edificações, um contato
direto com os diversos tipos de resíduos que podem ser gerados em um canteiro de obras e fazê-los
compreender a importância da reutilização destes materiais para o meio ambiente e a sociedade. Os alunos
criaram protótipos com os materiais retirados do canteiro de obras e puderam perceber que o
reaproveitamento dos resíduos gera economia e organização no canteiro. Os trabalhos desenvolvidos
tiveram temas diferentes, mas todos com foco na sustentabilidade. Neste projeto os alunos foram
incentivados a aprenderem os conceitos de sustentabilidade na construção, a importância do
reaproveitamento dos resíduos e as consequências desses no meio ambiente. Além disso, surgiu a ideia de
desenvolver um aplicativo para ajudar a gerenciar os resíduos gerados pela construção civil, que deve
conter um manual de todos os protótipos criados pelos alunos, as normas sobre resíduos gerados pela
construção civil e também um mapa dos locais adequados para o descarte deles em Florianópolis, SC.
Palavras-Chave: Resíduos Sólidos; Construção civil; Sustentabilidade;

1 INTRODUÇÃO
O projeto de pesquisa “Os resíduos sólidos gerados pela construção civil”
busca conscientizar sobre as consequências dos resíduos no meio ambiente e visa
desenvolver propostas que auxiliem na reutilização dos resíduos gerados pela
construção.
O público-alvo desse projeto foram os alunos do curso técnico integrado em
edificações, com o objetivo de incentivar o conhecimento sobre sustentabilidade na
construção civil e a preocupação com o meio ambiente, especificamente na área de
resíduos que são gerados durante uma construção e os impactos causados quando
descartados de maneira incorreta.
Segundo a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (CONAMA), a
quantidade de resíduos sólidos gerados pela construção civil variam de 51 à 70%. Esses
materiais, quando gerenciados incorretamente, provocam grande impacto no meio
ambiente e na vida das pessoas, além de poluir o mesmo. Os valores oriundos de
recursos públicos voltados à coleta desses resíduos poderiam ser investidos em saúde e
educação, por exemplo, se o descarte fosse realizado de maneira correta.
O projeto teve como objetivos instruir os alunos sobre os resíduos da
construção civil, auxiliar no desenvolvimento de uma consciência sustentável e mostrar
formas de reutilizar esses resíduos.
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Os alunos, em grupos, desenvolveram projetos englobando os temas
sustentabilidade e resíduos da construção civil. Cada grupo foi responsável por criar um
protótipo utilizando materiais coletados no canteiro de obras com a finalidade de mostrar
que é possível utilizar resíduos da construção de uma maneira sustentável, podendo
gerar economia e organização no canteiro.
Além do trabalho realizado com os alunos também foi idealizado um protótipo
do aplicativo “Resíduo Legal”, que terá como objetivo auxiliar e expor alternativas
sustentáveis para esses resíduos, além de conter os protótipos dos alunos e um mapa
com possíveis locais para o descarte.

2 METODOLOGIA
A indústria da construção é causadora de diversos impactos negativos sobre o
meio ambiente, neste sentido acredita-se na importância da proposta do projeto com o
objetivo de buscar soluções que possam despertar o conhecimento e a conscientização
do aluno com a preocupação de reutilizar os resíduos sólidos gerados pela construção
civil.
As metodologias empregadas para a realização do projeto foram dividida nas
seguintes etapas:
1. Pesquisas bibliográficas sobre os assuntos relacionados aos resíduos escolhidos para
os trabalhos, como: característica do resíduo, normas técnicas e legislações, impacto
ambiental causado pela má destinação;
2. Demonstração e visitas técnicas para apresentar o funcionamento de um canteiro de
obras e quais são os materiais que mais geram resíduos. Assim, o canteiro de obra
passou a ser o ambiente de ensino nesta etapa da pesquisa.
3. Elaboração dos protótipos desenvolvidos pelos alunos no laboratório de técnicas
construtivas. Posteriormente, os protótipos prontos foram apresentados à turma.
4. Desenvolvimento do protótipo do aplicativo denominado “Resíduo Legal”.
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Fluxograma com as etapas de realização do projeto

Pesquisas bibliográficas

Demonstração e visitas técnicas

Desenvolver o projeto do aplicativo

Elaboração dos protótipos dos alunos

Utilizando esses métodos foi possível desenvolver todo o projeto e chegar às
conclusões dos resultados.

3 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

3.1 Definindo os Resíduos da Construção e Demolição (RCD)

A resolução do CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, define como resíduo
da construção civil os resíduos provenientes de construções, reformas, reparos e
demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação
de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais,
resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas,
pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc. Já o resíduo
proveniente da demolição é formado apenas de fragmentos.
Conforme Santos e Neto (2009), apud Küster (2007), atualmente esses
resíduos podem causar diversos problemas, como perturbação da paisagem natural,
poluição de terrenos, solo, rios e mares, além de atrapalhar a drenagem urbana e
contribuir com vetores patogênicos, como baratas, fungos, moscas, ratos, entre outros.
Esses resíduos também originam custos para aos órgãos públicos que são
responsáveis pela coleta de resíduos e a preservação da cidade. Portanto, é perceptível a
necessidade de ações que objetivem uma mudança na gestão desses materiais.

3.2 Trabalhos Realizados pelos Alunos

Buscando conscientizar os alunos do curso técnico integrado em edificações
sobre os danos causados pelos resíduos provenientes da construção civil e querendo
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ensinar mais sobre sustentabilidade, foram desenvolvidas, durante as aulas, atividades
sobre o tema e disponibilizado bibliografias que pudessem auxiliar a desenvolver
protótipos relacionados aos temas propostos.
Após os alunos receberem o conhecimento necessário para a realização dos
protótipos eles foram direcionados ao laboratório de técnicas construtivas para pôr em
prática o que pretendiam criar. Posteriormente, os protótipos prontos foram apresentados
à turma. A seguir será apresentado alguns trabalhos para exemplificar o projeto realizado.

3.2.1 Protótipo 01

A equipe propôs reutilizar a madeira descartada nas obras e decidiu criar um
revestimento para paredes, sendo realizado com madeira retirada de uma construção e
resina epóxi. Nesta proposta pode-se destacar a reciclagem deste tipo de material, tão
utilizado nas obras em geral e a diminuição do consumo de tintas, que também geram
resíduos poluentes.
Figura 01 - Protótipo 01.

Fonte: Arquivo pessoal (2018).

3.2.2 Protótipo 02

Os alunos, percebendo a importância de mover materiais, evitando assim o
acúmulo de resíduos, tiveram a ideia de criar um reboque com separações internas e que
pudesse se deslocar na obra, evitando o desperdício e deixando os materiais mais
próximos. O protótipo foi desenvolvido em escala reduzida.
Figura 02 - Protótipo 02.
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Fonte: Arquivo pessoal (2018).

3.2.3 Protótipo 03

Após uma visita a ACIC (Associação Catarinense de Integração aos Cegos), os
alunos tiveram a ideia de unir os temas, sustentabilidade e resíduos sólidos gerados pela
construção com uma necessidade de alfabetização de crianças cegas. A proposta foi
desenvolver brinquedos e materiais que pudessem auxiliar na aprendizagem, com isso os
resíduos de madeira retirados de uma construção foram utilizados como material.
Figura 03 - Protótipo 03.

Fonte: Arquivo pessoal (2018).

3.3 O Aplicativo

Durante a realização do trabalho com os alunos percebeu-se a necessidade de
criar algo que contribui-se para minimizar os danos causados pelos resíduos da
construção civil em Florianópolis/SC, foi assim que o aplicativo “Resíduo Legal” foi
idealizado. Após uma pesquisa sobre o que são os resíduos, como reutilizá-los e quais
são os descartes corretos desses materiais, foi possível aprofundar-se na ideia de um
aplicativo para celular que contenha informações sobre os resíduos da construção civil.
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Utilizando um site que facilita o desenvolvimento de aplicativos foi viável a
criação de um protótipo que conterá um guia voltado às principais normas que regem
esses materiais no país e no município pesquisado, além de reunir em um mapa os
pontos de coleta dos resíduos da construção civil em Florianópolis, SC.
Em conjunto com os alunos do curso técnico integrado, também será possível
disponibilizar no aplicativo os protótipos desenvolvidos por eles durante as aulas, que
objetivam a utilização desses resíduos para criar outros materiais ou objetos. A proposta
do aplicativo é ter um manual de montagem dos protótipos para quem quiser criá-los em
casa.

4 RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após o desenvolvimento da pesquisa ficou nítida a necessidade de ações que
busquem aproveitar os resíduos da construção civil, tendo em vista isso, é notável a
importância de conscientizar os futuros técnicos em edificações sobre as possibilidades
de reutilização dos materiais. Com a apresentação dos protótipos feitos pelos alunos foi
possível perceber que o objetivo do projeto foi alcançado e que a maior parte deles
desenvolveram uma consciência crítica sobre resíduos e estão mais cientes sobre a
importância da sustentabilidade no mundo atual.
Já o aplicativo apresenta-se como uma ferramenta de comunicação e
conscientização, sendo um grande instrumento para difundir informações e melhorar a
gestão dos resíduos gerados pela construção civil. Desta forma, é possível destacar que o
desenvolvimento do aplicativo “Resíduo Legal”, será importante para o âmbito social e
ambiental, tanto como difusor de informações sobre as normas e locais de descartes,
como também no formato de um manual contendo possíveis formas de reutilização dos
resíduos gerados pela construção civil.
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PROJETO HANS BROOS: INTEGRAÇÃO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
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RESUMO: A presente pesquisa aborda a problemática da desvalorização patrimonial, utilizando as

obras do engenheiro-arquiteto e modernista Hans Broos. Na pesquisa podemos notar que obras de
grande valor arquitetônico, cultural e histórico estão ameaçadas ou foram destruídas por ausência de
políticas públicas de valorização patrimonial destas obras. Na área da educação, temos uma certa
defasagem com relação à temática na formação do aluno dos cursos técnicos e tecnólogos. Na
extensão, apesar de ter boas intenções, as instituições não conseguem atingir os objetivos devido às
demandas cotidianas. A hipótese para solucionar a problemática foi pensada de três formas: na
pesquisa, com a divulgação do valor patrimonial das edificações, para uma maior compreensão do
público e sociedade local; No ensino, com a introdução do conhecimento para auxiliar na formação
dos alunos na área dos cursos técnicos e tecnólogos; E na extensão, com a elaboração de
informações que possam auxiliar nos processos da valorização patrimonial. Como metodologia para
alcançar o objetivo, serão feitas revisões bibliográficas e levantamento do material disponível dos
arquivos. Os elementos pesquisados e separados serão aplicados no ensino em forma de aulas
práticas e teóricas. Como forma de extensão, estão sendo organizados fichas de inventários que irão
contribuir com os processos de tombamento, além de uma exposição com fotos de algumas
construções do arquiteto Hans Broos e um seminário com os resultados aberto ao público.
Palavras-chave: Pesquisa Patrimonial; Ensino; Instrumentação; Extensão.

1. INTRODUÇÃO.
O projeto, que está em andamento ainda, tem como objetivo promover a
conscientização patrimonial, com destaque para as obras do engenheiro-arquiteto
Hans Broos, que estão inseridas no contexto do movimento da Arquitetura Moderna
em Santa Catarina. A principal motivação para a realização deste projeto foram as
recentes demolições de algumas das principais obras pelo estado catarinense,
evidenciando o recorrente descaso com a questão da valorização patrimonial. Como
exemplo, podemos trazer à tona a demolição da Residência Zipser (projetada em
1959) na cidade de Florianópolis/SC em 2012 e a demolição da Residência Gottardi
(projetada em 1960) na cidade de Rio do Sul/SC em 2018 (WITTMANN, 2018).
Além dessas obras que foram demolidas, podemos perceber a falta de
conscientização de alguns proprietários de outros imóveis projetados por Broos, que
ao fazerem diversas alterações sem maiores cuidados com o bem de valor
patrimonial, acabam por descaracterizar a sua ambiência total.
Com os processos de renovação urbana sinalizando para essas obras,
corre-se o risco de desaparecimento, ocasionando perda irreversível à cidade
contemporânea e futuras gerações. Essas renovações urbanas tendem a ser cada
vez mais intensas, substituindo assim, antigas construções inseridas em conjuntos
urbanos por edifícios cada vez mais estandardizados e fora de um contexto,
seguindo simplesmente à lógica do mercado (HARVEY, 1998). A globalização vai
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impondo a necessidade de substituição dessas obras, sem se preocupar com a
história do lugar, substituindo conjuntos urbanos adaptados ao sítio físico e
apropriados culturalmente pelo meio, por um acumulado de não lugares (AUGÉ,
1994). Porém, o indivíduo só toma consciência daquilo que é através dos lugares
onde vive das paisagens que lembram a construção do passado e dos elementos
que o animam para o futuro (CLAVAL, 1999). As cidades brasileiras conhecem
rápidos processos substitutivos - decorrentes da fraqueza da legislação urbanística
que permite uma acelerada dinâmica do capital imobiliário -, que transforma o tempo
numa variável determinante para a manutenção deste legado patrimonial
(BIELSCHOWSKY, 2017).
Propõe-se, então, enaltecer o debate sobre a conscientização patrimonial
para o desenvolvimento urbano e sustentável das nossas cidades. O projeto busca
inserir os alunos, professores e profissionais da área da construção civil, tanto do
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), como de outros lugares, neste debate,
possibilitando a conscientização destes sobre a relevância dos patrimônios
históricos para a cultura e sustentabilidade das cidades contemporâneas. A partir
desta problemática apresentada, o projeto será levado também para dentro da sala
de aula, para discutir com os alunos a importância desse patrimônio. Através de
aulas expositivas e práticas, os alunos vão redesenhar um projeto bastante
significativo do arquiteto Hans Broos.
Os alunos participantes do projeto receberam também a tarefa de redesenhar
alguns dos principais projetos do Hans Broos pelo estado de Santa Catarina. Essa
atividade é muito importante para os alunos, que aprendem sobre a concepção
arquitetônica, técnicas construtivas e detalhamento de projeto, entre outras
questões técnicas, a partir do redesenho dessas edificações. Entre as obras
escolhidas, que vamos apresentar nesse artigo, estão o Edifício da Celesc, atual
Fórum do Desembargador, projetado em 1967, localizado na cidade de
Florianópolis/SC e a Residência do Julio Zadrozny, projetada em 1955, localizado
na cidade de Blumenau/SC. Essa atividade será utilizada também como forma de
extensão, pois os arquivos pesquisados e os desenhos técnicos elaborados pelos
alunos, serão disponibilizados para as instituições responsáveis pelo patrimônio
cultural catarinense e para os proprietários poderem fazer possíveis adequações.
2. METODOLOGIA
A metodologia para a pesquisa iniciou com uma revisão bibliográfica dos
principais conceitos associados às políticas públicas patrimoniais, passando pela
evolução do debate conceitual e chegando na abordagem atual, que passa de um
objeto isolado de uma edificação para conjuntos arquitetônicos. Nesse contexto,
destaca-se a inserção e o reconhecimento da própria Arquitetura Moderna
catarinenses como um legado de valor patrimonial que está em plena fase de
reconhecimento. E é justamente nesse contexto que a instrumentação dos
conjuntos de obras do engenheiro-arquiteto Hans Broos vai ser inserida.
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A partir do material já existente, contido na abertura do processo de
tombamento, foi elaborado uma lista das obras mais importantes e os materiais
bibliográficos, como tese, dissertação e publicação. A partir desse material foi
possível fazer o redesenho de algumas edificações e propor as atividades de
ensino. Essas informações serão levadas para a sala de aula, para que aconteça o
debate sobre a valorização patrimonial em aulas teóricas e práticas, através dos
desenhos produzidos com as informações adquiridas a partir deste material.
Após a realização das revisões bibliográficas e das pesquisas de campo,
fez-se um levantamento de dados sobre as obras, que estão sendo mapeadas,
sistematizadas e em seguida serão repassadas para o Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Estão sendo realizadas diversas visitas in
loco para a verificação do estado atual dos bens que possuem valor patrimonial.
Esse trabalho de campo será registrado através de fotos dos locais e das condições
atuais dessas obras, para maior conhecimento das instituições, que será a forma de
extensão dos conhecimentos obtidos nesta pesquisa.
3. RESULTADO E DISCUSSÃO
A partir das revisões bibliográficas e da pesquisa de campo, foi possível
selecionar e definir quais as obras de maior impacto para o estudo. Estas obras
foram selecionadas e mapeadas para a sistematização das informações técnicas
que serão repassadas para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN), através das fichas de inventário que estão sendo elaboradas.
Os primeiros resultados que podemos evidenciar, a partir das visitas in loco,
é que as obras já sofreram diversas alterações significativas, tanto nos espaços
internos e externos, como nas áreas de entorno, o que nos leva a concluir que a
problemática em relação ao estado destes imóveis é bastante preocupante.
Figura 01 – Residência do Julio Zadrozny

Fonte: Sara C. Santos, 2018.

Para exemplificar essa situação, podemos verificar o atual estado de
conservação da Residência do Julio Zadrozny (Figura 01), que além das diversas
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alterações internas e externas, está recebendo a construção de um novo edifício no
seu terreno.
Para compreender os projetos e as propostas originais do arquiteto Hans
Broos, conseguimos obter as plantas originais dos projetos (Figura 02) e as fotos
que registravam essas obras logo após a sua construção. A partir deste material
pesquisado no acervo do arquiteto, foi possível fazer uma análise mais ampla do
que seria o partido arquitetônico proposto por Broos para cada obra construída,
desde a questão da planta técnica, passando pelos detalhamentos nas diversas
escalas, pela relação da obra com o seu entorno imediato e possibilitando a
compreensão do contexto geral de onde estavam inseridas estas obras.
Figura 02 – Residência do Julio Zadrozny planta baixa.

Fonte: Arquivo Hans Broos, 1955.

Depois das pesquisas e do levantamento do material disponível para a
compreensão destas obras, partimos para a elaboração dos redesenhos (Figura
03). Umas das obras com maior grau de alteração, é a Residência do Julio
Zadrozny, que foi doada para a Universidade Regional de Blumenau (FURB) e que
está responsável pelo terreno e casa. Porém ocorreram mudanças significativas em
torno da casa, na qual foi construído uma estufa no local que se encontrava a parte
do paisagismo, no mesmo local se encontra algumas máquinas, temos alterações
em toda a casa, outra alteração são as portas da garagem.
Figura 03 – Redesenho da residência do Julio Zadrozny

Fonte: Sara C. Santos, 2018.

A partir do material do acervo, especialmente as plantas originais e as fotos
históricas, foi possível redesenhar a edificação , com o objetivo de demonstrar seu
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valor patrimonial. Os projetos realizados pelos alunos, serviram também para a
comparação entre a proposta original do arquiteto e o estado atual em que se
encontra. Com este desenho, será possível restabelecer o partido arquitetônico
original, caso haja interesse em restaurar esse bem, que consideramos com grande
valor patrimonial.
Outra obra que foi projetada por Hans Broos e que teve o seu ambiente
reformado com alterações significativas foi o edifício originalmente projetado para a
primeira sede da Celesc (Figura 04), já abordado nesse artigo. Podemos verificar
que foram feitas diversas alterações, principalmente no ambiente interno, mas
também na sua fachada e na parte do paisagismo, onde a obra não está de acordo
com o projeto. Uma das maiores perdas em termos do objeto arquitetônico foi a
retirada dos brises da parte posterior da edificação.
Figura 04 – Edifício da Celesc

Fonte: Sara C. Santos, 2018.

Também foi realizada uma análise criteriosa das plantas originais (Figura 05)
para o redesenho de todo o projeto, incluindo plantas baixas, cortes e fachada. O
processo de redesenho desta obra emblemática para o estado de Santa Catarina é
de importância significativa para um possível trabalho de restauro e de referência ao
partido arquitetônico original, caso as instituições julguem que o valor desse bem
patrimonial deva ser ainda mais evidenciado através da recuperação da proposta
original.
Figura 05 – Edifício Celesc planta do andar térreo

Fonte: Arquivo Hans Broos,1967.

Através deste mesmo processo de redesenho (Figura 06), foi possível
adquirir diversos conhecimentos técnicos que vão contribuir na formação acadêmica
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dos envolvidos, não somente com relação às questões patrimoniais, mas também
com relação à compreensão das técnicas construtivas utilizadas e do próprio
pensamento do arquiteto. Podemos verificar o resultado abaixo:
Figura 06 – Edifício da Celesc redesenhado

Fonte: Sara C. Santos, 2018.

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As obras escolhidas para o debate e o redesenho, exemplificadas aqui neste
artigo através da Residência Julio Zadrozny (Blumenau, 1955) e pelo edifício da
Celesc 1967 (Florianópolis, 1967), são estruturas fundamentais tanto para a
compreensão da importância histórica dessas obras para o legado arquitetônico de
Hans Broos, como nos revelam também a importância de sua localização e de seus
usos no contexto contemporâneo.
O Sr. Julio Zadrozny foi um industrial muito importante em Blumenau, sua
família era proprietária da empresa Artex, a sua residência fica localizada em um
ponto estratégico, onde está sendo construído o Distrito de Inovações de Blumenau,
exatamente no terreno do projeto de nossa pesquisa, o que acaba tornando a obra
ainda mais importante. Ele também foi primeiro presidente da Celesc e convidou
Hans Broos para projetar a primeira sede da empresa, o edifício em questão na
nossa pesquisa.
Da mesma maneira que a residência de Blumenau tem um marco significante
histórico e atual, o edifício da Celesc tem uma estrutura importante no contexto
industrial e político da Capital catarinense. Primeiramente, pelo edifício ter sido
idealizado para receber a sede da Celesc, posteriormente por ter sediado o palácio
do Governo a partir da década de 1980, quando o governo do Estado deixa o
Palácio Cruz e Souza e decide ocupar este prédio. Em 2005, o prédio que estava
sob responsabilidade do Banco Central do Estado de Santa Catarina, foi vendido
para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, onde atualmente é o Fórum do
Desembargador.
O objetivo desse projeto foi promover a conscientização patrimonial, através
da utilização da pesquisa e extensão aplicada ao ensino, utilizando as obras do
engenheiro-arquiteto Hans Broos, principalmente as obras que constam processo
de tombamento no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
A importância deste projeto está na introdução da temática da valorização
patrimonial no IFSC, através de um processo em andamento, demonstrando na
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prática as situações recorrentes com relação à temática, como por exemplo, qual o
papel do nosso aluno egresso que vai trabalhar na construção civil.
Neste sentido, vale enfatizar o diferencial na formação técnica do
engenheiro-arquiteto Hans Broos, onde ao mesmo tempo em que aprendeu os
trabalhos técnicos e manuais (os mesmo ensinados nos nosso cursos técnicos e
tecnológicos), tomou consciência do seu papel na sociedade para além da
reprodução dos antigos conhecimentos, pois tratou de ser um representante de um
período específico da história das cidades e conseguiu criar um olhar diferenciado
para a relação entre o antigo e o novo. Com seu conhecimento técnico e sua
conscientização cultural, conseguiu elevar a construção civil para um novo patamar,
onde a inovação das novas técnicas construtivas e novos materiais disponíveis
superaram a mediocridade da simples reprodução alienada.
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Resumo: Atualmente o Brasil encontra-se entre os três maiores produtores mundiais de goiaba. Após a
colheita estes frutos apresentam um período de vida muito curto, prejudicando seu tempo de
comercialização, assim o armazenar refrigerado vem com intuito de retardar os danos após a colheita. O
trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade pós-colheita de goiabas cultivar ‘Paluma’ produzidas em
cultivo orgânico e armazenadas em frio sob atmosfera modificada e normal. Os frutos que ficaram em
atmosfera normal foram acondicionados em bandejas alveoladas, colocadas em caixas de papelão e
armazenadas em câmaras frias a 7ºC. Para os frutos destinados a atmosfera modificam foram colocados
em bandejas alveoladas, envoltos por sacos plásticos, dentro de caixas de papelão e conduzidas para
armazenamento em câmara sob a temperatura de 7ºC. As avaliações ocorrem em 0 dias (colheita), aos 10,
20, 30 e 40 dias de armazenamento refrigerado. Foram analisadas perda de massa fresca, firmeza de polpa
externa e interna, conteúdo de suco, diâmetro do mesocarpo e sólidos solúveis. A perda de massa fresca
não apresentou diferença estatística entre os tratamentos. Em relação as firmezas, ambas não diferiram
estatisticamente. O conteúdo de suco objetivo diferiu a partir da saída de 20 e nas saídas seguintes. A
avaliação dos sólidos solúveis diferiu apenas na análise de 30 dias onde o tratamento atmosfera modificada
apresentou a maior média. O armazenamento em frio por meio de atmosfera normal e modificada não se
mostrou efetivo quando destinado ao retardamento dos danos pós-colheita.
Palavras-Chave: Armazenamento refrigerado, atmosfera modificada, atmosfera normal, Psidium guajava.

1 INTRODUÇÃO:
Segundo Lemos et al. (1995), a goiaba (Psidium guajava) é originaria das regiões
tropicais das Américas, sendo alastrada para diversas regiões de todo o mundo. O Brasil
encontra-se atualmente, devido a expansão do mercado consumidor de goiabas, entre os
três maiores produtores mundiais, destacando-se o estado de São Paulo como maior
produtor nacional.
Com presença de grandes limitações a goiaba in natura apresenta metabolismo
acelerado no seu período de amadurecimento, sendo altamente perecível, reduzindo
então sua vida pós colheita. Fator determinante de sua é sua época de colheita para que
tenha maior durabilidade de prateleira. Alvez et al. (2009) citam em seu trabalho técnicas
como a utilização de armazenamento refrigerado como sendo uma alternativa para
diminuir o amadurecimento e aumentar a vida pós-colheita.
A utilização de atmosfera modificada objetiva reduzir as taxas de oxigênio e
aumentar a de gás carbônico, através da respiração do produto, com intuito de reduzir a
taxa respiratória. Normalmente utiliza-se filmes poliméricos para modificar a atmosfera,
em que estes devidos as propriedades de permeabilidade, promovem o acúmulo de CO2
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e a redução do nível de O2 em torno do fruto, sem controle da concentração de cada gás
(Chitarra; Chitarra, 1990).
O trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade de conservação de goiabas
‘Paluma’ de cultivo orgânico em armazenamento refrigerado embaladas em atmosfera
modificada.

2 METODOLOGIA
As goiabas utilizadas no experimento foram colhidas de um pomar de cultivo
orgânico

localizado no município de Torres-RS, durante a safra de 2018, sendo

transportadas de imediato ao laboratório de Pós-colheita do Instituto Federal Catarinense
– Campus Santa Rosa do Sul, onde passaram pelo processo de higienização com
hipoclorito 0,05%, secadas, selecionadas por estágio de maturação e tamanho uniforme,
e colocadas individualmente de forma aleatória em bandejas alveoladas.
Em cada bandeja foram adicionados 15 frutos. Para o tratamento de atmosfera
normal (ATN) os frutos foram acondicionados em bandejas dentro de caixas de papelão
que foram imediatamente conduzidas para armazenamento em câmara fria a 7ºC. No
tratamento de atmosfera modificada (ATM) as bandejas foram envoltas com sacos
plásticos fechados para evitar a troca de gases, e acondicionadas em caixas de papelão
que foram conduzidas para a mesma câmara em temperatura de 7ºC.
A realização das avaliações ocorreram na colheita e durante a maturação após
10, 20, 30 e 40 dias de armazenamento, sendo avaliadas para: perda de massa fresca
(%), diâmetro de mesocarpo, firmeza de polpa externa e interna (%), suco objetivo (%).
A perda de massa fresca (%) foi determinada pela diferença de peso entre o
momento de instalação do experimento e cada avaliação após armazenagem. A firmeza
de polpa externa (N) determinou-se em lados diametrais opostos com a utilização de
penetrômetro manual equipado com ponteira de 8 mm de diâmetro após remoção da
epiderme. A firmeza interna (N) do endocarpo foi determinada na parte central do fruto
após corta os frutos em duas metades. O conteúdo do suco objetivo foi realizado através
do método de infante et al (2009).
O experimento foi conduzido em delineamento experimental inteiramente
casualizado, com 15 repetições por tratamento, sendo que cada fruto era componente de
uma unidade experimental. A variância dos dados foi analisada pelo programa de análises
estatísticas SISVAR e as diferenças entre as médias comparadas pelo teste tukey
(p<0,05P).
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A desidratação não apresentou grande diferença estatística entre os
tratamentos nas saídas de armazenamento (Gráfico 1). Porem nas saídas de 30 e 40
dias, mesmo não havendo grande diferença, o tratamento atmosfera modificada
apresentou maior perda de massa fresca.
Gráfico 1- Perda de massa fresca (%) em goiabas ‘Paluma’ de cultivo orgânico armazenadas em câmara
fria a 7ºC sob atmosfera modificada por até 40 dias.
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A firmeza externa não apresentou diferença estatística entre os tratamentos ao
longo de todo o armazenamento (Gráfico 2). Mesmo sem apresentar diferença entre os
tratamentos a firmeza diminuiu ao longo do armazenamento nos dois tratamentos.
Gráfico 2- Firmeza externa (N) em goiabas ‘Paluma’ de cultivo orgânico, armazenadas em câmara fria a
7ºC sob atmosfera modificada por até 40 dias.
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Para a firmeza interna, assim como na externa, não houve diferença entre os
tratamentos para todas as saídas (Gráfico 3). A partir dos 30 dias de armazenamento
houve uma queda considerável na firmeza em ambos tratamentos, indicando que após 30
dias os frutos perdem muito sua qualidade, se tornando inviável sua comercialização.
Gráfico 3- Firmeza interna (N) em goiabas ‘Paluma’ de cultivo orgânico, armazenadas em câmara fria a 7ºC
sob atmosfera modificada por até 40 dias.
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Os sólidos solúveis apresentaram diferença estatística a partir da saída de 20 dias
(Grfafico 4).
Gráfico 4- Sólidos solúveis (ºBrix) em goiabas ‘Paluma’ de cultivo orgânico, armazenadas em câmara fria a
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O diâmetro do mesocarpo apresentou-se semelhante em todas as saídas, exceto
na saída de 28 dias de armazenamento.
Gráfico 5- Diâmetro do Mesocarpo
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O suco objetivo diminuiu ao longo dos dias em armazenamento refrigerado, com
diferenças significativas aos 0, 20 e 40 dias em frio. Esta diminuição na suculência, nos
dois tratamentos, pode estar relacionada a perda de água observada, que aumentou ao
longo dos 40 dias de armazenagem.
Gráfico 6- Conteúdo de suco objetivo (%) em goiabas ‘Paluma’ de cultivo orgânico, armazenadas em
câmara fria a 7ºC sob atmosfera modificada por até 40 dias.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A atmosfera modificada não se mostrou eficiente em evitar a perda de água e em
manter a firmeza e conteúdo de suco dos frutos não havendo diferença, entre os
tratamentos, indicando que frutos em atmosfera normal e modificada mantem a mesma
qualidade em armazenamento modificado.
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Resumo: Este trabalho apresenta a proposta e as considerações finais do desenvolvimento de uma
plataforma on-line denominada Arte_On, que tem por objetivo a exposição e a divulgação de diferentes
expressões artísticas autorais dos estudantes do Ensino Médio regularmente matriculados no Instituto
Federal Catarinense, Campus Avançado Sombrio (IFC-CAS). A plataforma foi desenvolvida como Trabalho
de Conclusão do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do IFC-CAS e surge em
resposta à observação de que na instituição ocorrem constantes manifestações artísticas sem a devida
visibilidade, muitas vezes restringindo–se ao próprio artista, sem a possibilidade de alcançar o público e
promover reflexão. A reflexão está associada à experiência estética que na arte configura a transmissão de
ideias e emoções na forma de um objeto artístico. A escola tem o papel de considerar, no desenvolvimento
das atividades artísticas, esse caráter estético e assim despertar nos indivíduos a concepção de que a arte
pode ser compreendida por todos, desde que seja apropriada como conhecimento histórico, filosófico e
estético. O trabalho foi desenvolvido em três etapas sendo: elaboração e apresentação do projeto;
implementação e testes e por fim a implantação da plataforma na instituição. O sistema corrobora para o
desenvolvimento da sensibilidade estética que se dá através da arte ao mesmo tempo em que envolve a
comunidade em sua própria produção artística. Nesse cenário, é possível utilizar a tecnologia como
ferramenta para democratizar o acesso à arte.
Palavras-Chave: Website. Arte. Estética. Acesso à arte.

1 INTRODUÇÃO
A arte é uma prática humana e está imersa em um contexto histórico, político,
econômico e cultural, derivando sua natureza e seus significados das circunstâncias em
que ocorrem seu uso e sua produção. Assim, os padrões artísticos apresentam–se de
modos diferenciados de acordo com o contexto, valores e costumes da sociedade na qual
estão inseridos (BOZANNO et al., 2013). Neste sentido, o reconhecimento de algo como
arte não é universal e sim cultural, o que é arte para uma determinada cultura pode não
ser para outra. Em cada sociedade e cultura a arte pode apresentar diferentes funções
como: contar histórias, provocar reflexões, manifestar os sentimentos, imaginação e/ou
fervor religioso do artista, e pode não ter função nenhuma, bastando–se por si mesma.
É comum que as manifestações artísticas possuam um caráter estético, assim,
ao entrar em contato com o público elas podem gerar reflexões e interpretações muitas
vezes diferentes das pretendidas pelo artista (BOZANNO et al., 2013). Geralmente
atribuída ao conceito de beleza, a palavra estética vem do grego aisthesis, e significa a
“faculdade do sentir”. Uma obra de arte pode ser primeiro sentida (pelos sentidos), depois
ISSN: 2526-4044 p. 543 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

analisada, (interpretação simbólica) e por fim entendida e apreciada (conhecimento
intuitivo) (AZEVEDO, 2007). Bozanno et al. (2013), apresentam a percepção como aquilo
que é percebido pelos cinco sentidos, gerando sensações físicas e a experiência estética
envolvendo a interpretação feita pela mente, as memórias, a imaginação e as
associações com o que se conhece. Desse modo, tanto quem observa a arte quanto
quem a produz, insere–se nesse contexto perceptivo. A partir desta reflexão, qual o
conceito de arte? Segundo Azevedo Júnior (2007), um dos possíveis conceitos de arte é
apresentá–la como uma experiência humana de conhecimento estético que transmite e
expressa ideias e emoções na forma de um objeto artístico (desenho, escultura, música
etc) e que possui em si o seu próprio valor.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 2000), o objetivo
do ensino e aprendizagem da disciplina de Arte é capacitar os discentes a humanizaremse melhor como cidadãos inteligentes, sensíveis, estéticos, reflexivos, criativos e
responsáveis em promover melhores qualidades culturais na vida dos grupos e das
cidades com ética e respeito pela diversidade. Para tanto, é necessário que haja o espaço
para a produção e divulgação artística, bem como sua análise e reflexão.
Considerando essa perspectiva, a plataforma Arte_On volta–se para as
manifestações artísticas dos discentes regularmente matriculados no Instituto Federal
Catarinense, Campus Avançado Sombrio (IFC–CAS), afim de expô-las e divulgá–las.
Observaram–se na instituição constantes manifestações de expressões artísticas sem a
devida visibilidade, muitas vezes restringindo–se ao próprio artista, sem a possibilidade de
alcançar o público e promover reflexão. Estas manifestações se declaram essenciais,
sendo a arte um viés de expressão e não apenas uma ação ou ato de um indivíduo.
Assim, a arte “pode favorecer a formação da identidade, [...] fecundando uma consciência
de uma sociedade multicultural, onde ele (o aluno) confronte seus valores, crenças e
competências culturais”, oportunizando assim, um melhor convívio entre os discentes do
campus (PCN’s, 2000, p.50).
Ao disponibilizar um espaço que dê visibilidade às obras artísticas dos
discentes do campus, se oportuniza que ela chegue ao público e possa provocar tanto o
reconhecimento das expressões, ideias e emoções do artista quanto à sensibilidade e
reflexão de quem observa. Neste sentido, propiciar um espaço para exposição destas
manifestações é possibilitar que os discentes compartilhem suas visões de mundo,
crenças, valores, ideias, histórias e reflexões, por meio da arte bem como confrontem as
suas posições com as posições dos outros discentes. Desse modo considera–se
importante viabilizar um ambiente que instigue e valorize estas manifestações
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possibilitando ao indivíduo reflexões que possam gerar uma consciência mais pluralista
bem como a formação de sua própria identidade.
Nesta direção, o trabalho teve como objetivo geral desenvolver um espaço online para a submissão, exposição e divulgação de diferentes expressões artísticas
autorais dos estudantes do Ensino Médio, regularmente matriculados no Instituto Federal
Catarinense, Campus Avançado Sombrio.
2 METODOLOGIA
O trabalho foi desenvolvido em três etapas sendo: elaboração e apresentação
do projeto; implementação e testes e por fim a implantação da plataforma na instituição.
A primeira etapa incluiu o desenvolvimento do referencial teórico com os
principais conceitos – de programação – implicados na construção de um website, bem
como a delimitação dos requisitos1 funcionais e não funcionais do sistema por meio de
discussões através das orientações e das pesquisas bibliográficas sobre o universo das
artes e a prototipagem das telas do sistema por meio da ferramenta “Balsamick Mockups”.
Na segunda etapa, foi desenvolvido o projeto de banco de dados, que
compreendeu a elaboração da modelagem conceitual, lógica e física2. A modelagem
física foi desenvolvida no Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) “MySQL”. A
delimitação da estrutura do sistema e de seus módulos (Figura 01) utilizou os conceitos
de Engenharia de Software através do desenvolvimento dos diagramas de atividade e
caso de uso por meio do software “StarUML”.
Figura 01 – Estrutura do Sistema

Fonte: Elaboração dos autores, 2018.

1

Os requisitos estão ligados ao comportamento do sistema a determinadas fatores: os funcionais aos
serviços ofertados pelo sistema aos usuários e os não funcionais aos fatores externos como restrições.
2
As modelagens se referem, em níveis distintos de abstração, como os dados serão organizados e
relacionados no banco de dados.
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O sistema é dividido em dois módulos principais, a Página de Exibição e o
Painel de Administração, que por sua vez possui outros três módulos dependendo do
nível de acesso. As principais funções do Painel de Administração são gerenciar o fluxo
das obras, no módulo avaliador e submeter as obras no módulo usuário. É possível que
após o cadastro elas sejam editadas pelo usuário e pelo avaliador, esse também pode
publicá-las, arquivá-las e excluí-las. O mapa completo das atividades que compõe o
cadastro de obra consta no diagrama de atividades3 (Figura 02).
Figura 02 – Diagrama de Atividades do Cadastro de Obras

Fonte: Elaboração dos autores, 2018.

Ainda na segunda etapa ocorreu a codificação da estrutura, estilo e
funcionalidades do sistema através das linguagens HTML (HyperText Markup Language),
PHP (HyperText Preprocessor), CSS (Cascading Style Sheets) e JavaScript por meio do
software de edição de texto “Sublime Text”. Os testes na plataforma foram realizados
paralelamente à etapa de codificação. A fim de garantir a validação das matrículas dos
discentes, docentes e colaboradores que compõem a plataforma, foi realizada a
integração do website com o sistema de login unificado do IFC-CAS fornecido pelo
Projeto UNIO4.
A terceira etapa – de implantação – contou com a divulgação da plataforma na
instituição através do vídeo promocional produzido e o treinamento dos colaboradores e
avaliadores para utilização do sistema.

3

O círculo completo marca o início de uma atividade e os concêntricos o final de cada processo envolvido.
O projeto foi desenvolvido como Trabalho de Conclusão de Curso dos alunos Theodoro de Matos Paim e
João Pedro da Rosa Tramontin no ano de 2018. O sistema valida um cadastro institucional dos discentes e
docentes por meio de suas matrículas e possibilita que serviços institucionais integrem esse sistema de
cadastro, com login e senha, em suas plataformas. Disponível em: <https://unio.ifcsombrio.tk/>.
4
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesta seção serão apresentados os resultados do trabalho, consistindo na
exposição das telas do sistema em seus respectivos módulos e a produção de um vídeo
promocional com algumas manifestações artísticas dos discentes do IFC-CAS.
Ao acessar a Página de Exibição5, que consiste no próprio website, o indivíduo
é redirecionado à Página Inicial da plataforma (Figura 03– à esquerda). Na parte superior
é apresentado um menu contendo a logo do projeto e a área para login do usuário. Ao
acessar a logo do projeto, o usuário será direcionado para a página inicial da plataforma.
Em relação à área de login, caso a sessão esteja ativa é apresentado o nome do ator que
acessa o sistema e um menu que dá a opção de redirecionamento ao perfil no painel de
administração ou encerramento da sessão. Caso a sessão não esteja ativa é apresentado
um link que encaminha o indivíduo para a página de login do Projeto UNIO, que o
redirecionará para seu painel de administração.
Figura 03 – Página de Exibição com Sessão Ativa

Fonte: Elaboração dos autores, 2018.

O menu lateral esquerdo oferece as opções de atividade da plataforma. As
quatro seções, referentes às manifestações artísticas – visual, áudio, textual e audiovisual
–, são as galerias das obras. Em cada um delas o usuário tem acesso à pré-visualização
das obras por meio de miniaturas. Ao selecionar uma miniatura, o usuário é redirecionado
a uma página de exibição individual com a obra e suas informações (Figura 03 – à
direita). É possível acessar a contextualização das técnicas empregadas em cada obra
por meio de botões de informação na seção “Informações Gerais”. Ao acessá-los, uma
caixa de conteúdo modal pop-up surge com uma descrição informada pela plataforma.
O segundo módulo do sistema diz respeito ao Painel de Administração no qual
todas as funções de edição, manipulação e suporte da plataforma são realizadas. Ele
5

Disponível em: <https://ig10.com.br/arteon>.
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segue a mesma estrutura da Página de Exibição. Ao acessá-lo (Figura 04– à esquerda) o
avaliador pode realizar edições no conteúdo da plataforma, editar seu perfil, controlar o
fluxo das obras, editar as obras cadastradas e alterar seu status, gerir os usuários
cadastrados e adicionar, alterar ou remover novas opções de cadastro das obras e suas
contextualizações (Figura 04– à direita). Através desse painel o usuário pode submeter
suas obras e gerenciá-las e o administrador pode realizar a manutenção na plataforma.
Figura 04– Painel de Administração do Avaliador

Fonte: Elaboração dos autores, 2018

A plataforma Arte_On está integrada com o sistema de autenticação de login
institucional unificado fornecido pelo Projeto UNIO. Assim, o código do discente, docente
e/ou colaborador cadastrado é importado e, através das bibliotecas de código
disponibilizadas por meio de uma API6, é possível manipular os dados dos usuários.
Com o intuito de reconhecer as manifestações artísticas dos discentes do IFCCAS, e divulgar a plataforma, produziu–se um vídeo promocional7 no estilo curta–
metragem. O vídeo, disponível na seção home da Plataforma de Exibição e no YouTube,
apresenta uma série de manifestações artísticas protagonizadas pelos discentes do
Ensino Médio da instituição dos Cursos Técnicos em Informática e Hospedagem.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O

desenvolvimento

de

uma

plataforma

on–line

para

exposições

de

manifestações artísticas dos discentes do IFC–CAS surge em resposta a observação de
que no campus ocorrem inúmeras manifestações desta natureza sem a devida
visibilidade. Nesse processo, compreendemos que a arte, especialmente quando tratada
diante do seu caráter de experiência estética, tem muito a contribuir no processo de
6

Uma API, de modo geral, caracteriza-se por ser um conjunto de bibliotecas de código, rotinas e padrões
de programação que podem ser utilizados e importados em projetos distintos para efetuarem as funções
nela programadas.
7
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=9g1JsVA67Iw>.
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ensino e aprendizagem dos discentes. A experiência artística carrega consigo a
possibilidade de suscitar uma consciência plural da sociedade na qual os discentes se
inserem e possibilita colocá-los em prováveis posições de reflexão aprimorando a
sensibilidade estética de conhecimento.
O trabalho dividiu–se em três etapas: apresentação inicial da proposta, para
aprovação; desenvolvimento do sistema e a terceira etapa, fase de testes e implantação
do sistema. O mesmo se encontra na última etapa, sendo que os testes foram realizados
e a plataforma está disponível ao público.
A plataforma cumpre papel estratégico na construção de um conhecimento,
cada vez mais transdisciplinar. Para além da disciplina de Arte, pretende-se a integração
da plataforma com outras áreas do conhecimento que produzam material estético.
Durante o desenvolvimento da plataforma observamos a necessidade de aplicar, em
próximas versões, alguns conceitos de acessibilidade, em especial para pessoas
portadoras de deficiência visual com a finalidade de tornar a plataforma um espaço
acessível para a construção do conhecimento.
A plataforma Arte_On como mecanismo tecnológico para a democratização do
acesso à arte, pretende possibilitar acesso ao patrimônio cultural e as manifestações
artísticas dos discentes e estimular o desenvolvimento de atividades artísticas
possibilitando tanto o reconhecimento das ideias e expressões do artista quanto reflexões
estéticas por parte dos observadores.
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Resumo: O projeto teve sua primeira edição em 2006, através de uma parceria da então ESCOLA
AGROTÉCNICA FEDERAL DE SOMBRIO, do pólo da UFSC e da prefeitura de Turvo. Atualmente o projeto é
desenvolvido pelo Instituto Federal Catarinense –Sombrio (IFC-CAS) numa parceria com o Centro de Integração
da Terceira Idade (CITI) do município de Sombrio. A essência do projeto mante-se e o objetivo do mesmo é
oferecer cursos de informática básica para idosos, alfabetizados, que tenham interesse de conhecer e utilizar os
recursos da informática. Inicialmente é feita a inscrição dos alunos que estão envolvidos no CITI e que estejam
interessados no projeto. Em 2018 foram abertas 20 vagas de acordo o número de, foram consideradas as 20
máquinas disponíveis no laboratório do IFC-CAS, onde o curso é desenvolvido. Os encontros tiveram início em
março e previsão de encerramento em novembro. Estão previstas 45 horas distribuídas em 1 encontro semanal
de 90 minutos. As aulas são planejadas e ministradas por uma professora de informática juntamente com o
acompanhamento de 4 alunos voluntários oriundos do curso Técnico em Informática (possibilitando uma
proporção máximo de 5 alunos por instrutor). Os conteúdos trabalhados no curso visam estimular o
reconhecimento de funções básicas de edição de texto, softwares de navegação, redes sociais entre outros. As
atividades desenvolvidas até o momento permitem observar um baixo índice de evasão dos alunos, bem como
uma alta frequência. Além disso, tem contribuído para o desenvolvimento cognitivo dos alunos além de ser uma
ótima oportunidade de interação social para os idosos que se percebem inseridos num contexto até então
desconhecido para eles. Para os alunos voluntários, o projeto tem sido uma oportunidade de praticar seus
conhecimentos técnicos, sob orientação do professor. Portanto, trata-se de um projeto de extensão que envolve,
corpo docente, alunos e os idosos da comunidade.
Palavras-Chave: informática, curso, idosos.

1 INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas percebe-se uma preocupação mundial em melhorar a
qualidade de vida dos idosos, seja através de novos aprendizados ou buscando
alternativas de lazer. Talvez isto venha ocorrendo porque o mundo percebeu que a
expectativa de vida tem aumentando nos últimos anos. Conforme descreve Medeiros no
prefácio da obra de Kachar (2001, p. 8):
O envelhecimento não pode mais ser tratado simplesmente como o tempo do não
trabalho. Além disso para pensar a velhice do futuro é preciso muita criatividade.
(...) O tempo do velho neste século deve ser reinventado. A longevidade humana é
um novo desafio. O velho tem ainda muito a dizer e a sociedade pode aprender
com ele.

Os municípios têm se empenhando em oferecer ocupação para os idosos.
Muitos grupos de terceira idade foram criados possibilitando a realização de cursos e
atividades em inúmeras áreas: atividades físicas, trabalhos manuais, voluntariado, etc.
Kachar (2001, p. 22) aponta que:
Urge a necessidade de conscientização e de união de esforços das pessoas
leigas, dos políticos, dos familiares, de todos os especialistas que trabalham com
o idoso para mudar o olhar sobre ele. Um olhar de crença nas possibilidades de
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inserção social, profissional, de ser útil e não de compaixão e rejeição por não
acreditar que o idoso possa ter uma velhice participativa, atuante, feliz.

Contudo, engana-se quem pensa que os idosos buscam apenas atividades
como hidroginástica e dança de salão. O interesse dos idosos por outras atividades como
as que envolvam o aprendizado, como a informática, é cada vez mais comum. Isto
contribui com o apontamento feito por alguns autores, dentre eles Medeiros apud Kachar
(2001, p. 8) que afirmam que o idoso é, seguramente, o novo desafio para a educação.
O fato é que a Informática na terceira idade é uma excelente atividade mental,
auxilia na manutenção da memória, proporciona o aprendizado constante de algo novo e
enriquece a experiência pessoal. Uma pesquisa da Universidade da Califórnia com
pessoas com idades entre 55 e 78 anos revelou que depois da experiência do primeiro
contato com o computador, eles mostraram, em ressonância magnética, maior atividade
nas áreas da linguagem, leitura, memória e capacidade visual. Submetidos a uma
segunda ressonância após duas semanas, os pesquisadores perceberam que além da
região já movimentada com o primeiro contato do computador, agora a região frontal do
cérebro também havia sido ativada: região esta que controla a memória e a tomada de
decisões.
Kachar (2003) destaca que a informática pode ser utilizada como forma de
resgatar o potencial intelectual de pessoas da terceira idade, e mostra como a informática
pode criar condições para que elas se desvelem para a vida em vez de ficarem reclusas
em seus mundos de memórias e do passado. Dentre as consequências desta imersão da
informática, a autora cita a melhora na memória e capacidade de raciocínio; ampliação do
círculo social além do importante estímulo mental e motor.
Portanto, quando o assunto é informática, alguns trabalhos têm mostrado que
basta que alguém ensine as inovações tecnológicas aos idosos para que eles percebam
que o computador é um forte aliado contra o tédio e a estagnação. A informática já tem
sido identificada por muitos estudiosos como uma terapia digital, já que ela tem se
mostrado uma grande aliada para amenizar a solidão e exclusão sentida pelos idosos,
além disso pode propiciar ao idoso um pouco mais de diversão e entretenimento, mesmo
que de forma diferente dos habituais. Kachar (2003) aponta ainda outros aspectos
positivos observados nos idosos quando começam a frequentar os cursos:
“Os idosos ficam mais familiarizados com a terminologia e linguagem do
computador, sentem-se menos excluídos dos progressos tecnológicos da
sociedade, ficam menos apreensivos sobre o uso do computador, além de se
mostrarem mais confiantes nas próprias habilidades para entender o computador”
(KACHAR, 2003, p. 62)
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Mesmo ciente da contribuição que a informática pode trazer na vida dos idosos,
é fato que, embora a informática seja uma realidade em muitos lares brasileiros 1, trazendo
oportunidades para todas as faixas etárias, muitos idosos estão a margem deste
processo, pois no decorrer de sua vida não tiveram a oportunidade de ter contato com as
tecnologias da informática.
Muitas instituições públicas e privadas têm se especializado em oferecer de
cursos de informática, em vários níveis: básico, graduação, especialização, entre outros.
O Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, oferecido pelo Instituto
Federal Catarinense Campus Avançado de Sombrio, tem preparado profissionais de nível
técnico para o mercado de trabalho. Contudo, dentre as disciplinas do curso, não há uma
preparação específica para que estes alunos possam ser melhor capacitados para
disputarem oportunidades de trabalho para atuarem como professores e/ou monitores de
informática em escolas particulares, municipais e estaduais da região.
Neste sentido, a possibilidade de oferecimento de cursos de informática básica
para idosos, torna-se uma oportunidade ímpar para que os alunos envolvidos no projeto
possam estar praticando no ambiente didático-pedagógico, sob a orientação e
acompanhamento constante de um professor, conteúdos aprendidos no curso técnico.
Além disso, os alunos estarão experenciando a importância do contato do IFC com a
comunidade externa, através de uma atividade de extensão.
Portanto, os fatores aqui apresentados, corroboram para apontar a importância
desta atividade de extensão, que proporciona aos idosos do município de Sombrio, que
tenham interesse de conhecer e utilizar as ferramentas básicas de informática, a
oportunidade de acesso e uso de ferramentas básicas de informática, através da
realização de cursos básico. Além disso, oferece aos alunos do o Curso Técnico em
Informática Integrado ao Ensino Médio, IFC-CAS, oportunidade de estarem atuando como
monitores de cursos básico de informática, praticando conteúdo aprendidos no curso
técnico, sob o acompanhamento e orientação de professor de informática.
Portanto, esta atividade de extensão desenvolvida no âmbito do IFC – Campus
Avançado Sombrio, beneficia tanto os alunos envolvidos no projeto, quanto os idosos
atendidos pelo projeto.

1

Segundo dados do Ipobe apud CLICKRBS (2011) mais de 1,2 milhão de pessoas acima dos
55 anos acessam a web de casa, contudo, embora este número seja bastante considerável é fato também
que muitos idosos, ainda não tiveram acesso ao mundo da informática, pelos mais variados motivos, dentre
eles pode-se citar a falta de oportunidade.
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2 METODOLOGIA
O projeto está sendo desenvolvido sob a forma de curso básico de informática.
Está prevista a realização de 01 turma durante o ano de 2018, com um total de 20
alunos2. A turma é formada por idosos, alfabetizados, residentes no município de
Sombrio, cadastrados e atendidos pelo programa social do município para idosos, CITI 3.
Cada curso terá uma duração mínima de 45 horas, distribuídas em um encontro semanal
de 90 minutos que ocorre as quartas-feiras no horário das 14:00 às 15:30 horas. As aulas
são totalmente práticas e acontecem no laboratório nº 34, que está localizado no 3º
pavimento do prédio do IFC-CAS– Campus avançado Sombrio. O laboratório possui 20
computadores além de equipamento de projeção (Datashow). Destaca-se que a
edificação está adaptada com condições mínimas de acessibilidade, um exemplo é a
disponibilidade de um elevador, que auxilia os idosos que tem dificuldade de locomoção.
As aulas são ministradas por um professor de informática do IFC – CAS e tem
a participação de 3 alunos voluntários e 1 bolsista. Portanto, considerando a presença do
professor e dos 4 alunos envolvidos, serão ao todo 5 pessoas para trabalharem com os
20 idosos, o que dá uma proporção considerada muito boa sob o ponto de vista
didático/pedagógico de 4 alunos por professor/monitor.
Para facilitar o desenvolvimento das atividades, são utilizadas listas de
exercícios impressas que são distribuídas gratuitamente aos alunos. Estas listas de
exercícios são preparadas e inseridas nos planos de aulas feitos pelo professor
juntamente com os alunos envolvidos no projeto. Ocasionalmente é utilizado o servido de
impressora para que os alunos possam ter acesso a atividades que eles desenvolveram,
na forma impressa.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com o desenvolvimento da turma deste projeto, durante o ano de 2018,
esperava-se poder identificar que de fato os idosos estavam conseguindo acessar e
utilizar as ferramentas básicas de informática, dentre elas a edição de documentos,
criação e envio de e-mails, utilização de navegadores e sites de busca e uso de redes
sociais. Para isto está sendo feito um acompanhamento individual da evolução dos alunos
2

Destaca-se que o número de alunos por turma foi definido considerando-se a quantidade de computadores
disponível no laboratório onde o projeto é desenvolvido. Assim sendo, com 20 computadores foram abertas
20 vagas, além disso, outro fator importante foi a quantidade de alunos por professor/monitor. Aqui trabalhase com um coeficiente de 4 x1, ou seja, máximo de 4 alunos por professor/monitor.
3

O Centro Integração da Terceira Idade (CITI) é um órgão público municipal vinculado à Secretaria de Ação
Social do Município de Sombrio – SC que atende os idosos do município através de uma variada opção de
atividades como dança, ginástica, cursos, viagens, artesanatos entre outros.
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através de um relatório com apontamentos sobre os mesmos, que é feito pelo professor e
alunos monitores ao final de cada aula.
Os dados já registrados apontam que, na maioria dos casos percebe-se uma
evolução dos alunos ao utilizar as ferramentas da informática, destacando-se
principalmente uma maior familiaridade com a terminologia utilizada na área da
informática, os alunos mostram-se menos temerosos e mais confiantes ao utilizar o
computador, estão mais confiantes em suas habilidades básicas como o domínio do
mouse, mostram-se estimulados a buscar identificar novas funções e possibilidades
diante do computador.
Figura 01 – Laboratório de Informática - turma 2018.

Fonte: acervo particular dos autores (2018)

Com intuito de constatar o efetivo interesse e evolução dos alunos envolvidos
no projeto, no encontro inicial foram feitos pequenos vídeos onde foram coletados os
depoimentos dos idosos em relação as suas expectativas em relação ao projeto. Ao final
do ano, outros vídeos com depoimentos serão feitos visando observar as considerações
sobre os próprios idosos em relação ao seu desenvolvimento na informática. Desta forma
espera-se ter dados suficientes para que se possa esboçar um relatório comparativo da
evolução dos alunos e suas opiniões sobre o projeto.
Quanto aos alunos do IFC envolvidos no projeto, percebe-se que os mesmos
se mostram mais seguros em seu papel de monitor em relação as primeiras aulas do
curso, além disso, todos são bastante participativos sugerindo atividades e adequações
nas atividades desenvolvidas no projeto. Ou seja, os alunos mostram-se mais seguros e
preparados ao assumirem o papel de monitores e ou professores de informática.
Outro fator a destacar é que dos 20 alunos que ingressaram na turma,
houveram 3 evasões, o que corresponde a um percentual de 15%. Considerando que em
sua edição anterior, em 2006, o projeto teve um índice de evasão de 20%, houve uma
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diminuição no índice, o que pode contribuir com a afirmação de que os alunos estão de
fato interessados no curso, justificando sua presença no mesmo.
Figura 01 – Cerimônia de Recepção dos Certificados da turma de 2006.

Fonte: acervo particular dos autores (2006)

No final do curso será feito uma emissão de certificados de participação, tanto
para os alunos idosos que participam do projeto, quanto para os alunos voluntários. Esta
certificação será feita através da Coordenação de Pesquisa e Extensão do Instituto
Federal Catarinense – Campus avançado Sombrio.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização deste projeto de extensão tem mostrado resultados positivos em
relação ao objetivo proposto de oferecer oportunidade de acesso e uso de ferramentas
básicas de informática, para idosos do município de Sombrio, que tenham interesse de
conhecer o “mundo da informática”, através da realização de cursos básico.
Para os alunos envolvidos no projeto, esta é uma oportunidade de vivenciar o
contato com a comunidade externa e vivenciar a experiência de estar atuando como
monitor na sala de aula.
Espera-se que esta atividade tenha continuidade durante os próximos anos e
possa ser pulverizada em outros campis do IFC, já que é uma atividade que tem um custo
praticamente inexistente, pois utiliza recursos didáticos e humanos já disponível no IFC, e
é uma alternativa de contribuição na formação de alunos e professores envolvidos no
projeto.
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Resumo: O projeto “instrumentAÇÃO Hans Broos” consiste em fornecer instrumentos para a instrução do
processo que visa o tombamento do “Conjunto da Obra do Arquiteto Hans Broos em Santa Catarina”. O
objetivo deste projeto é conscientizar a população e as instituições governamentais sobre a importância de
preservar esse legado patrimonial, inserindo também este debate no contexto acadêmico do IFSC. Este
artigo abordará especificamente a parte gráfica e os redesenhos que serão utilizados para compor este
material. A parte gráfica terá relevância na disseminação das informações para o reconhecimento e
valorização das obras, enquanto os redesenhos servirão para auxiliar na manutenção dessas obras pelas
instituições de preservação patrimonial e pelos próprios proprietários desses imóveis.
Palavras-Chave: Hans Broos; Patrimônio Histórico; Projeto; Conjunto Gráfico.

1 INTRODUÇÃO
O projeto de extensão denominado “instrumentação Hans Broos”, ainda em
andamento, aborda a questão da valorização patrimonial da Arquitetura Moderna em
Santa Catarina, onde insere-se o “Conjunto da Obra do Arquiteto Hans Broos em Santa
Catarina”, que encontra-se ameaçado devido às propostas de renovação urbana. O
objetivo geral desse projeto é fornecer instrumentos, através da sistematização de
informações e dados sobre a situação atual do conjunto da obra do arquiteto, para a
instrução do processo que visa o tombamento do “Conjunto da Obra do Arquiteto Hans
Broos em Santa Catarina” (processo n. 1754/2015 do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional – IPHAN). Porém, para este artigo, serão abordados especificamente a
parte gráfica e os redesenhos que serão utilizados para compor o material para o IPHAN.
Tombamento é “o mais antigo instrumento de proteção em utilização pelo IPHAN,
tendo sido instituído pelo Decreto Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, e proíbe a
destruição de bens culturais tombados, colocando-os sob vigilância do Instituto. Esses
instrumentos de proteção do patrimônio material utilizados pelo IPHAN visam garantir
legalmente a preservação do bens de interesse cultural para o país. Infelizmente ainda
existe uma falta de conscientização patrimonial no planejamento urbano das nossas
cidades brasileiras, principalmente no setor da construção civil.
Com os processos de renovação urbana sinalizando para essas obras, corre-se o
risco de desaparecimento, ocasionando perda irreversível à cidade contemporânea e
futuras gerações. Como exemplo prático e direto, pode-se verificar as sucessivas
demolições da Arquitetura Moderna em Santa Catarina, onde insere-se a obra do
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engeheiro-arquiteto Hans Broos. Uma das motivações imediatas para a elaboração deste
projeto foram as recentes demolições de algumas dessas obras modernistas de Hans
Broos em Santa Catarina. Para exemplificar a importância deste projeto a ser realizado e
a violência que o setor imobiliário está agindo nesse sentido, temos os casos específicos
da Residência Zipser (1959) em Florianópolis/SC, demolida em 2012, mesmo com a
abertura de processo de tombamento municipal no Serviço do Patrimônio Histórico,
Artístico e Natural do Município de Florianópolis (SEPHAN) em 2011, e o da Residência
Gottardi (1960) em Rio do Sul/SC, que foi demolida este ano (2018), após a divulgação de
seu valor cultural (WITTMANN, 2018).
Neste contexto, vale lembrar que Arquitetura Moderna Brasileira é referência
mundial. O Brasil foi o primeiro país do mundo a implementar ações legais de
tombamento de exemplares da arquitetura moderna (Igreja de São Francisco de Assis da
Pampulha em Belo Horizonte/MG) em 1947. Influenciado por essa filosofia, em 1953,
Hans Broos decide migrar para o Brasil, instalando-se em Blumenau/SC, onde
desenvolveu com excepcional qualidade uma vasta produção arquitetônica, entre edifícios
residenciais, religiosos, hospitalares e industriais. Hans Broos (1921-2011) viu no Brasil
um “campo aberto e positivo” para desenvolver seus projetos. Aliando sua formação
técnica com o seu conhecimento teórico, produziu uma vasta obra que é reconhecida
nacionalmente, inclusive com a abertura de processos de tombamento dessas obras pelo
IPHAN em Santa Catarina e em São Paulo. Recentemente, foi condecorado pelo
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) com a medalha de “Honra ao Mérito” (in
memorian) em 2017, ratificando assim a importância desse projeto de extensão.
As renovações urbanas tendem a substituir as construções inseridas em conjuntos
urbanos por edifícios cada vez mais estandardizados e fora de um contexto, seguindo
simplesmente à lógica do mercado (HARVEY, 1998). A substituição dessas obras, sem se
preocupar com a história do lugar, acaba por substituir os conjuntos urbanos adaptados
ao sítio físico e apropriados culturalmente pelo meio (CLAVAL, 1999), por um acumulado
de não lugares (AUGÉ, 1994). A fraqueza da legislação urbanística permite uma
acelerada dinâmica do capital imobiliário, transformando o tempo numa variável
determinante para a manutenção deste legado patrimonial (BIELSCHOWSKY, 2017).
O recorte específico deste artigo pretende abordar a parte gráfica e os redesenhos
que serão utilizados no projeto, que inclui dois mapas com as localizações das obras (um
de Santa Catarina e outro de Blumenau), plantas e cortes em 2D e maquete eletrônica em
3D do Edifício Visconde de Mauá e Grande Hotel (ambos situados na cidade de
Blumenau), a logo utilizada no projeto, o layout dos banners e demais formas de
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divulgação gráficas impressas e para mídias digitais, como cartazes, slides e convites.
2 METODOLOGIA
O projeto iniciou a partir da pesquisa e estudo da vida e obra do arquiteto Hans
Broos, que nasceu, cresceu e se formou no continente Europeu e veio para o Brasil na
década de 1950. Aqui pôde desenvolver diversos dos seus trabalhos em Santa Catarina e
São Paulo, com destaque para Blumenau, onde realizou diversas obras icônicas, que
serão destacadas neste projeto. Após breve pesquisa sobre o arquiteto, foi feita uma
pesquisa imagética das principais características trazidas da Europa por ele e aplicada
em suas obras, com destaque para a influência de elementos da escola Bauhaus, como
ângulos retos e formas simples. Foi feito um painel imagético para estudo como referência
de algumas bases de conhecimentos de design para então extrair as características que
seriam mais utilizadas como padrão na linguagem e também para tornar a comunicação
mais clara, simples e que retratasse e trouxesse a referência do estilo marcante do
arquiteto. Este trabalho teve como uma das principais características a importância de
atentar o olhar para as obras arquitetônicas de Hans Broos que temos em nosso estado,
Santa Catarina, e poder também preservar os trabalhos deste arquiteto.
O processo de execução do projeto gráfico foi dividido em cinco etapas, sendo
elas: Briefing, Pesquisa, Experimentação, Correções, Execução e Finalização. A primeira
etapa foi a do Briefing, que se trata de uma conversa inicial contendo as ideias para o
projeto. Para isto foi feita uma reunião prévia com os professores-orientadores sobre o
que eles esperavam do projeto e as atividades que precisavam ser realizadas até o
período de execução previsto. Foi falado sobre a temática do projeto Instrumentação
Hans Broos, apresentação dos principais pilares da pesquisa e extensão do projeto em
questão e a apresentação ao corpo da equipe (constituído por dois professoresorientadores e cinco alunos, sendo três bolsistas e dois voluntários).
A partir desta primeira reunião foram passadas as primeiras tarefas a serem
executadas: a) um mapa do estado de Santa Catarina com as localizações das obras
pelas cidades (Figura 01); b) um mapa de Blumenau com as localizações detalhadas das
obras; c) uma logomarca para o projeto; d) quinze banners; f) cartaz divulgação; g) Flyers
das obras; h) slides para apresentação.
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Figura 01 – Mapa de obras

Fonte: Yohana P. Pasos (2018)

Para atingir o objetivo geral, que é fornecer instrumentos para a instrução do
processo que visa o tombamento do “Conjunto da Obra do Arquiteto Hans Broos em
Santa Catarina” (IPHAN), foi feito um levantamento das obras, o estudo histórico delas e a
importância individual para compreensão do contexto histórico. Foram desenvolvidos
inventários e foi feito a reprodução de plantas em 2D e criações em 3D dos edifícios
Visconde de Mauá e Grande Hotel Blumenau, ambos situados na cidade de Blumenau,
parte de maior destaque neste artigo.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A segunda etapa, que foi a de Pesquisa, com leituras de diversos artigos e
notícias/reportagens indicadas pelos professores sobre o arquiteto Hans Broos, foi muito
importante, pois foi possível conhecer melhor sobre sua história, suas obras e sua jornada
no Brasil, especialmente em Santa Catarina. Foi criado um painel imagético de inspiração
e a partir desse foram feitas análises para a criação do estilo da linguagem e para a logo.
Na terceira etapa, que foi a de Experimentação, foram extraídos os símbolos, cores
e formas na linguagem do logotipo e nos mapas como forma de experimentação. Foram
criadas diferentes formas de comunicar e analisar qual dos caminhos faziam mais sentido
para o projeto.
Com isso foi possível passar para a quarta etapa, que foi a de Correção, quando
nos reunimos em equipe e tomamos algumas decisões em relação ao que já havia sido
feito. Este momento foi utilizado para rever os conceitos do projeto, que foi acertado
utilizar as cores e formas extraídas, visando o que seria possível melhorar e evoluir com o
que já estava encaminhado. Foi criada então a logo oficial para somente ajustes finais
(Figura 02).
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Figura 02 – Estudo de logos do projeto

Fonte: Yohana P. Pasos (2018)

A etapa final foi a de Finalização dos mapas, pequenos ajustes de tons da logo e
com a linguagem escolhida, a criação dos quinze banners (Figura 03) e demais materiais
gráficos (Flyers, convites, cartazes e slides para apresentação).
Figura 03 – Flyer Obra Igreja Evangélica

Fonte: Yohana P. Pasos (2018)

A partir das visitas in loco, foi possível verificar que as obras já sofreram diversas
alterações significativas nos espaços internos, externos e nas áreas de entorno, o que
nos leva a concluir que essa pesquisa tem muita importância, tanto pelo material a ser
entregue para as instituições de preservação, como o material que será disponibilizado
para os proprietários poderem fazer a manutenção das suas edificações corretamente.
Para compreender os projetos e as propostas originais do arquiteto Hans Broos,
conseguimos obter as plantas originais dos projetos e as fotos que registravam essas
obras logo após a sua construção. A partir deste material pesquisado no acervo do
arquiteto, foi possível fazer uma análise mais ampla do que seria o partido arquitetônico
proposto por Broos para cada obra construída, desde a questão da planta técnica,
passando pelos detalhamentos nas diversas escalas, pela relação da obra com o seu
entorno imediato e possibilitando a compreensão do contexto geral de inserção dessas
obras.
Depois das pesquisas e do levantamento do material disponível que facilitaram a
compreender melhor estas obras, partimos para a elaboração dos redesenhos dos
edifícios Visconde de Mauá e Grande Hotel Blumenau (Figura 04), ambos situados na
cidade de Blumenau.
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Figura 04 – Maquete 3D Grande Hotel na cidade de Blumenau

Fonte: Matheus W. Moreno (2018)

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essas edificações são importantes porque marcam o início da arquitetura moderna
na cidade, dividido em dois períodos: o primeiro, anterior ao surgimento do movimento
modernista na cidade; o segundo, posterior a ele. O Grande Hotel Blumenau, foi um hotel
de características urbanas, onde havia grandes eventos e representava bem o período de
próspero do desenvolvimento econômico da cidade industrial de Blumenau. O Edifício
Visconde de Mauá, trazia para a cidade uma obra inédita, com salas comerciais no térreo,
salas comerciais e de serviços do primeiro ao quinto andar e apartamentos residenciais
do sexto até o nono andar, tudo em um mesmo edifício. Estes dois edifícios possuem
parcialmente os cinco preceitos da Arquitetura Moderna: planta livre, fachada livre, janelas
em fita, pilotis, e terraço-jardim. Estes edifícios emblemáticos servem como um bom
exemplo para a discussão sobre a importância do Patrimônio Moderno para o estado de
Santa Catarina. Essas reproduções em 2D e 3D serviram para mostrar a importância
histórica e a situação atual dos imóveis, buscando soluções junto ao IPHAN e demais
órgãos interessados em valorizar o conjunto da obra do arquiteto. Para isso, será
elaborado posteriormente uma espécie de publicação desse material a ser financiada.
É de suma importância que haja a valorização patrimonial, pois através desta,
podemos compreender melhor a história, contextualizá-la e assim, manter a identidade do
povo, além de ter toda uma base para estudo de projetos e cálculos, auxiliando, desta
forma, a construção de novos edifícios sustentáveis embasados na história, a fim de
melhorar cada vez mais o bem-estar da sociedade.
O projeto foi bem desenvolvido por todos os integrantes da equipe, a contribuição
para com a formação acadêmica dos participantes foi muito importante, uma vez que foi
possível conhecer de perto as obras e se aprofundar na história deste arquiteto tão
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importante para a arquitetura no Brasil. Sua história merece ser aprofundada no âmbito de
sua importância para a história da arquitetura, que é justamente o objetivo deste projeto
de extensão. Conclui-se que os objetivos do projeto foram realizados com sucesso. Todas
as etapas foram executadas com tempo hábil para futuras correções e possibilidade de
ajustes de acordo com as opiniões de toda a equipe. Será possível dar continuidade ao
projeto com a inclusão do material gráfico de obras em outros estados também
executadas pelo arquiteto Hans Broos.
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Resumo: O presente artigo trata-se de uma revisão da literatura a respeito da adsorção de pigmentos
utilizando geopolímeros a base de diferentes resíduos industriais. Foram investigados os parâmetros
envolvidos no processo de adsorção através de estudos cinéticos e isotérmicos. Para a pesquisa foram
selecionados artigos da base de dados Science Direct, e dentre eles apenas dois se tratavam da adsorção
de pigmentos utilizando geopolímeros, sendo a maioria para adsorção de metais pesados. Diante disso, foi
encontrado como estudo em potencial o emprego do geopolímero para adsorção de pigmentos, mais
especificamente do índigo carmim. Além disso, percebeu-se que nos últimos anos, a partir de 2015, o
número de pesquisas envolvendo a adsorção de IC e a utilização de geopolímeros teve um aumento
significativo e vem sendo um alvo potencial de pesquisas até os dias atuais.
Palavras-Chave: Adsorção, Geopolímeros, Pigmentos, Índigo Carmim.

1 INTRODUÇÃO
O fácil acesso a água potável é a necessidade mais básica da humanidade e
por isso, não pode ser subestimada. No entanto, a industrialização, as atividades
domésticas e agrícolas constituem as principais fontes de introdução de poluentes
orgânicos convencionais ou emergentes (corantes) em corpos de água (ANKU et al.,
2016). Estima-se que cerca de 30% dos corantes aplicados permanecem não fixados e
são descarregados no efluente (MARTÍNEZ et al., 2017). A maioria destes corantes são
tóxicos e potencialmente carcinogênicos por natureza e sua remoção dos efluentes
industriais é uma grande preocupação ambiental (MANJUNATHA, 2018).
O índigo carmim (IC), com fórmula molecular igual a C16H8N2Na2O8S2, é um
corante sintético recalcitrante largamente empregado nos processos de tingimento nas
indústrias têxteis, principalmente na produção do jeans. Muito utilizado devido a sua alta
solubilidade (10 g/L à 25°C), apresenta característica tóxica, acumulativa, cancerígena,
mutagênica e não biodegradável, tornando a sua descarga para o meio ambiente
perigosa. As águas residuais provenientes dos processos de pigmentação do denim
apresentam alta concentração de IC.
Os métodos tradicionais encontrados para o tratamento de água se mostram
ineficazes devido à natureza complexa dos corantes e sua reatividade (RAMESH et al.,
2017). Na literatura são encontrados diversos métodos para remoção de corante dos
efluentes, são eles métodos químicos, físicos e biológicos. Comparados com os demais
métodos, os métodos físicos de tratamento de corantes foram desenvolvidos para ser
econômica e tecnologicamente simples e fácil de manusear (RAMESH et al., 2017).
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A adsorção é um dos métodos físicos mais utilizados e mostra-se altamente
eficiente na remoção de corantes das águas residuais. O processo de adsorção fornece
um tratamento atraente, especialmente se o adsorvente é barato e facilmente disponível
(MARTÍNEZ et al., 2017). Têm sido empregados como adsorvente para remoção de
pigmentos dos efluentes cinzas volantes de carvão (NOVAIS et al., 2018), carvão ativado
(HU et al., 2016), cinza da casca de arroz (MARTÍNEZ et al., 2017; BARBOSA et al.,
2018), quitosana (SHAJAHAN et al., 2017), zeólita (UNNIKRISHNAN e SABARISH,
2018), entre outros.
A proposta do artigo é investigar o uso de geopolímeros como adsorventes
para remoção do corante índigo carmim das águas residuais, bem como avaliar os
estudos isotérmicos e cinéticos empregados.
2 METODOLOGIA
O presente trabalho se trata de uma revisão da literatura a partir de artigos
encontrados na base de dados Science Direct. Para a pesquisa foram selecionados
artigos publicados entre 2010 e 2017, que estivessem disponíveis na íntegra e que
abordassem o tema proposto apresentando informações relevantes.
Do grupo de artigos que atenderam os critérios mencionados, foram
selecionados trinta artigos para esta revisão, onde 8 foram publicados em 2018, 6 em
2017, 8 em 2016, 5 em 2015, 1 em 2012 e 2 em 2011.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 1 (A e B) apresenta, respectivamente, o número de artigos
encontrados a respeito da adsorção do índigo carmim e da utilização dos geopolímeros
no processo de adsorção na base de dados Science Direct. Pode-se observar que a partir
de 2015 houve um aumento significativo no número de artigos relacionados com os
temas, principalmente tratando a adsorção do índigo carmim. Isso mostra o crescente
interesse dos pesquisadores pelo tema e a relevância do estudo proposto.
Dentre os artigos encontrados apenas dois tratavam a questão da adsorção de
pigmentos utilizando geopolímeros [2], [21], sendo a maioria para adsorção de metais
pesados. Dessa maneira, a pesquisa foi direcionada para a utilização de geopolímeros
para adsorção de diversos materiais, incluindo pigmentos e metais pesados. Assim, esta
revisão se dá a partir dos artigos representados no gráfico da Figura 1B.
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Figura 01 – Artigos encontrados na base de dados ScienceDirect usando palavras-chave A: Adsorção, Índigo carmim,
B: Adsorção, Geopolímeros.
A

B

Fonte: Autores, 2018.

Foram selecionados trinta artigos para a revisão bibliográfica, cujo tema
abordava a utilização de geopolímeros para adsorção de metais pesados e pigmentos. Os
demais artigos, em sua maioria, se tratavam de estudos mecânicos para aplicação
cimentícia do geopolímero, estudos de imobilização/solidificação de metais pesados no
processo de geopolimerização e estudos microestruturais e síntese de geopolímeros a
base de diversos materiais.
A Tabela 1, a seguir, apresenta uma revisão da literatura em relação aos
principais parâmetros envolvidos no processo de adsorção, como dose de adsorvente,
tempo de equilíbrio e área superficial, parâmetros importantes no processo de adsorção.
Tabela 01 – Adsorção de metais pesados e pigmentos utilizando geopolímeros a base de diversos resíduos industriais.

Adsorvente
geopolimérico

Adsorvato

Dose de
adsorvente
[g/L]

Tempo de
equilíbrio
[h] ou [min]

Temperatura
[K]

Capacidade
de adsorção
[mg/g]

% de
remoção

Área
superficial
[m²/g]

Forma
adsorvente

Referência

cinzas volantes de
carvão

Cu2+

2,0

2h

298

96,80

89,0

-

pó

[1]

CCA-MK e óleo de
soja

10B de violeta
de metilo

1,5

2h

328

276,90

70,8

62,00

pó

[2]

cinzas volantes de
carvão

Pb2+

1,6

2h

298

~134,95

-

-

pó

[3]

zeólita e MK

Pb2+

10,0

8h

298

261,20

98,0

35,00

pó

[4]

metacaulim

Pb2+ e outros

1,0

24 h

298

86,20

-

65,70

pó

[5]

cinzas volantes,
IOT e H2O2

Cu2+

3,0

1h

313

113,41

97,9

-

pó

[6]

Cs

10,0

-

333

74,95

-

18,72

pó

[7]

metacaulim e
alginato de sódio
(GAS)

Cu2+

1,5

42 h

298

60,80

99,0

16,20

esfera
(D~2-4 mm)

[8]

metacaulim

Cu2+

1,8

48 h

298

52,63

96,5

53,95

microesfera
(D~2-4 mm)

[9]

cinzas volantes

Formaldeído

2,0

24 h

298

0,00041

78,2

34,26

-

[10]

metacaulim (MK) e
escória de altoforno

134
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cinza volante de
carvão

Cd2+

3,2

7h

298

26,25

92,3

130,45

pó

[11]

metacaulim

Zn2+ e Ni2+

2,0 e 3,2

40 e 50 min

298

74,53 e
42,61

98,3 e 97,2

39,24

pó

[12]

cinzas volantes e
escória de alto
forno

Pb2+

10,0

120 h

298

37,90

-

76,60

bloco
retangular

[13]

cinza volante e
escória

Cs+

10,0

24 h

298

15,24

96,0

114,16

bloco
retangular

[14]

cinzas volantes e
tratamento
hidrotérmico

Pb2+

4,0

3h

298

143,30

-

174,35

pó

[15]

Metacaulim

NH4+

5,0

24 h

298

21,07

75,0

22,40

pó

[16]

escória de alto
forno

Ni2+, As3+ e
Sb3+

5,0

6h

296

3,74, 0,52 e
0,34

90 a 100

64,50

pó

[17]

metacaulinita e
óleo de canola e
parafina

Arsênico

-

72 h

-

0,95

-

73,00

-

[18]

Caulim

Ca2+ e Mg2+

1,0

30 min

298

76,34 e 39,68

68,1 e 36,4

51,30

pó

[19]

MK e biomassa FA
e H2O2

Pb2+

-

3-24 h

298

6,34

-

-

cilindro
(D~20mm e
l~30 mm)

[20]

Cinzas volantes e
MK e H2O2

Azul de
metileno

0,011

30 h

298

15,40

80,6

19,40

cilindro

[21]

resíduos de minas
de pirofilite

Co2+, Cd2+, Ni2+
e Pb2+

1,0

1h

323

7,18 a 7,82

98 a 99

-

pó

[22]

zeólitas naturais e
amidoxima

Pb2+

10,0

24 h

298

72,00

-

20,00

pó

[23]

escória de alto
forno modificada
(Ba-BFS-GP)

SO42−

10,0

24 h

296

119,00

-

63,10

pó

[24]

escória LD

Ni2+

2,0

24 h

318

85,29

-

30,84

pó

[25]

escória LD

Zn2+

2,0

2h

318

86,00

-

30,84

pó

[26]

metacaulim e
CTAB

Cu2+

4,0

2h

298

40,00

95,0

216,00

pó

[27]

metacaulim

Cu2+ e Pb2+

1,5

50 h

298

34,50 e 45,10

-

53,95

microesfera
(D~2-4 mm)

[28]

Escória e H2O2

Pb2+

0,6

5h

298

629,21

99,9

100,99

microesfera
(D~100 μm)

[29]

Benzidina

Cu2+

1,5

5h

298

45,50

97,0

101,00

pó

[30]

Fonte: Autores, 2018.

Os modelos cinéticos mais relatados na literatura foram pseudo-primeira ordem
(Lagergren, 1898), pseudo-segunda ordem (Ho e McKay, 1999) e difusão intrapartícula
(Weber e Morris, 1963), descritos nas equações (1), (2) e (3), respectivamente. Ainda,
verificou-se que em quase 100% dos casos os dados experimentais se ajustaram melhor
ao modelo de pseudo-segunda ordem.
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𝑞𝑡 = 𝑞𝑒 (1 − 𝑒 −𝑘1 𝑡 )

(1)

𝑞𝑒2 𝑘2 𝑡
(1 + 𝑞𝑒 𝑘2 𝑡)

(2)

𝑞𝑡 = 𝑘𝑖𝑑 𝑡1/2 + 𝐶

(3)

𝑞𝑡 =

Onde 𝒒𝒕 e 𝒒𝒆 são as quantidades de metais ou pigmentos adsorvidos pelo
geopolímero em qualquer momento 𝒕 e no equilíbrio, respectivamente (mg/g); 𝒌𝟏 (𝒉−𝟏 ) e
𝒌𝟐 (𝒈 𝒎𝒈−𝟏 𝒉−𝟏 ) são as constantes de taxa de adsorção dos modelos de pseudo-primeira
e segunda ordem, respectivamente [14]; 𝒌𝒊𝒅 é a constante de difusão intrapartícula, que
apresenta a taxa de difusão; e 𝑪 representa a espessura do filme líquido [29].
Os modelos de isotermas mais relatados foram os de Langmuir (Langmuir, 1918),
de Freundlich (Freundlich, 1906) e de Dubinin–Radushkevich (Dubinin and Radushkevich,
1947) descritos nas equações (4), (5) e (6), respectivamente. Contudo, na maioria dos
casos o processo de adsorção segue o modelo de Langmuir.

𝑞𝑒 =

𝑘𝐿 𝐶𝑒 𝑞𝑚
(1 + 𝑘𝐿 𝐶𝑒 )
1⁄
𝑛

(5)

𝑞𝑒 = 𝑘𝐹 𝐶𝑒
𝑞𝑒 = 𝑞𝑚 𝑒

−𝑘[𝑅𝑇 ln(1+

(4)

1 2
)]
𝐶𝑒

(6)

Onde 𝒒𝒎 (mg/g) e 𝒌𝑳 (L/mg) são a capacidade máxima de adsorção e a
constante de Langmuir associadas ao equilíbrio, respectivamente; 𝒌𝑭 (mg/g(L/mg)1/n) e 𝒏
são as constantes de Freundlich que representam a capacidade de adsorção e a
dependência da adsorção na concentração de equilíbrio, respectivamente [14]; 𝑪𝒆 a
concentração residual de íons metais pesados após o processo de adsorção sob
diferentes condições; e 𝒌 a constante relacionada à energia de adsorção (mol2/J2) [29].
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização de geopolímero como adsorvente é um tema bastante atual que, desde
de 2015, vem despertando grande interesse dos pesquisadores. Sua utilização para
remoção de metais pesados é satisfatória, com porcentagens de remoção de 75% [16] a
100% [17]. Sua utilização para adsorção de pigmentos é pouco explorada, mas apresenta
alta capacidade de remoção, 70,8% para o corante violeta de metilo [2] e 80,6% para o
azul de metileno [21].
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O processo de adsorção de metais pesados e pigmentos utilizando geopolímeros
segue a cinética de pseudo-segunda ordem e a isoterma de Langmuir, segundo revisão
da literatura.
AGRADECIMENTOS
Este estudo foi apoiado por uma bolsa do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica (PIBIC) financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq).

REFERÊNCIAS
[1]
AL-HARAHSHEH, Mohammad S. et al. Fly ash based geopolymer for heavy metal
removal: A case study on copper removal. Journal Of Environmental Chemical
Engineering. Jordan, p. 1669-1677. set. 2015.
[2]
BARBOSA, Tuany Ramos et al. Preparation of mesoporous geopolymer using
metakaolin and rice husk ash as synthesis precursors and its use as potential adsorbent to
remove organic dye from aqueous solutions. Ceramics International. Santa Maria, p. 416423. jan. 2018.
[3]
AL-ZBOON, Kamel; AL-HARAHSHEH, Mohammad S.; HANI, Falah Bani. Fly ashbased geopolymer for Pb removal from aqueous solution. Journal Of Hazardous
Materials. Irbid, p. 414-421. abr. 2011.
[4]
ANDREJKOVIČOVÁ, S. et al. The effect of natural zeolite on microstructure,
mechanical and heavy metals adsorption properties of metakaolin based
geopolymers. Applied Clay Science. Aveiro, p. 141-152. jun. 2016.
[5]
CHENG, T.w. et al. The heavy metal adsorption characteristics on metakaolin-based
geopolymer. Applied Clay Science. Taipei, p. 90-96. fev. 2012.
[6]
DUAN, Ping et al. Development of fly ash and iron ore tailing based porous
geopolymer for removal of Cu(II) from wastewater. Ceramics International. Wuhan, p.
13507-13518. set. 2016.
[7]
EL-NAGGAR, M.r.; AMIN, M.. Impact of alkali cations on properties of metakaolin
and metakaolin/slag geopolymers: Microstructures in relation to sorption of 134Cs
radionuclide. Journal Of Hazardous Materials. Cairo, p. 913-924. fev. 2018.
[8]
GE, Yuanyuan et al. Facile fabrication of green geopolymer/alginate hybrid spheres
for efficient removal of Cu(II) in water: Batch and column studies. Chemical Engineering
Journal. Nanning, p. 126-134. mar. 2017.
[9]
GE, Yuanyuan et al. Porous geopolymeric spheres for removal of Cu(II) from
aqueous solution: Synthesis and evaluation. Journal Of Hazardous Materials. Nanning, p.
244-251. fev. 2015.

ISSN: 2526-4044 p. 569 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

[10] HUANG, Yi; HAN, Minfang. The influence of α-Al2O3 addition on microstructure,
mechanical and formaldehyde adsorption properties of fly ash-based geopolymer
products. Journal Of Hazardous Materials. Beijing, p. 90-94. out. 2011.
[11] JAVADIAN, Hamedreza et al. Study of the adsorption of Cd (II) from aqueous
solution using zeolite-based geopolymer, synthesized from coal fly ash; kinetic, isotherm
and thermodynamic studies. Arabian Journal Of Chemistry. Arak, p. 837-849. nov. 2015
[12] KARA, İlknur; YILMAZER, Dilek; AKAR, Sibel Tunali. Metakaolin based geopolymer
as an effective adsorbent for adsorption of zinc(II) and nickel(II) ions from aqueous
solutions. Applied Clay Science. Eskisehir, p. 54-63. abr. 2017.
[13] R. KHALID, Hammad et al. Synthesis of geopolymer-supported zeolites via robust
one-step method and their adsorption potential. Journal Of Hazardous Materials. Daejeon,
p. 522-533. jul. 2018.
[14] LEE, N.k. et al. Adsorption characteristics of cesium onto mesoporous geopolymers
containing nano-crystalline zeolites. Microporous And Mesoporous Materials. Singapore,
p. 238-244. abr. 2017.
[15] LIU, Yi et al. A comparative study on fly ash, geopolymer and faujasite block for Pb
removal from aqueous solution. Fuel. Wuhan, p. 181-189. dez. 2016.
[16] LUUKKONEN, Tero et al. Metakaolin geopolymer characterization and application
for ammonium removal from model solutions and landfill leachate. Applied Clay
Science. Kajaani, p. 266-276. jan. 2016.
[17] LUUKKONEN, Tero et al. Simultaneous removal of Ni(II), As(III), and Sb(III) from
spiked mine effluent with metakaolin and blast-furnace-slag geopolymers. Journal Of
Environmental Management. Kajaani, p. 579-588. jan. 2016.
[18] MEDPELLI, Dinesh et al. Iron oxide-modified nanoporous geopolymers for arsenic
removal from ground water. Resource-efficient Technologies. Mesa, p. 19-27. jul. 2015
[19] NAGHSH, M.; SHAMS, K.. Synthesis of a kaolin-based geopolymer using a novel
fusion method and its application in effective water softening. Applied Clay
Science. Isfahan, p. 238-245. set. 2017.
[20]
NOVAIS, Rui M. et al. Novel porous fly-ash containing geopolymer monoliths for
lead adsorption from wastewaters. Journal Of Hazardous Materials. Aveiro, p. 631-640.
nov. 2016.
[21] M. NOVAIS, Rui et al. Biomass fly ash geopolymer monoliths for effective
methylene blue removal from wastewaters. Journal Of Cleaner Production. Aveiro, p. 783794. jan. 2018
[22] PANDA, Laxmipriya et al. Thorough understanding of the kinetics and mechanism of
heavy metal adsorption onto a pyrophyllite mine waste based geopolymer. Journal Of
Molecular Liquids. Odisha, p. 428-441. ago. 2018.
[23] PUSPITASARI, T. et al. Two-step preparation of amidoxime-functionalized natural
zeolites hybrids for the removal of Pb2+ ions in aqueous environment. Materials Chemistry
And Physics. Bandung, p. 197-205. set. 2018.

ISSN: 2526-4044 p. 570 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

[24] RUNTTI, Hanna et al. Sulphate removal over barium-modified blast-furnace-slag
geopolymer. Journal Of Hazardous Materials. Kajaani, p. 373-384. nov. 2016.
[25] SARKAR, Chayan; BASU, Jayanta Kumar; SAMANTA, Amar Nath. Removal of
Ni2+ ion from waste water by Geopolymeric Adsorbent derived from LD Slag. Journal Of
Water Process Engineering. Kharagpur, p. 237-244. jun. 2017.
[26] SARKAR, Chayan; BASU, Jayanta Kumar; SAMANTA, Amar Nath. Synthesis of
mesoporous geopolymeric powder from LD slag as superior adsorbent for Zinc (II)
removal. Advanced Powder Technology. Kharagpur, p. 1142-1152. mai. 2018.
[27] SINGHAL, Aditi; GANGWAR, Bhanu P.; J.M., Gayathry. CTAB modified large
surface area nanoporous geopolymer with high adsorption capacity for copper ion
removal. Applied Clay Science. Gujarat, p. 106-114. dez. 2017.
[28] TANG, Qing et al. Preparation and characterization of porous metakaolin-based
inorganic polymer spheres as an adsorbent. Materials & Design. Nanning, p. 1244-1249.
dez. 2015.
[29] TANG, Qing et al. Synthesis of highly efficient porous inorganic polymer
microspheres for the adsorptive removal of Pb2+ from wastewater. Journal Of Cleaner
Production. Nanning, p. 351-362. ago. 2018.
[30] TASKIN, Omer Suat et al. Copper(II) removal from the aqueous solution using
microporous benzidine-based adsorbent material. Journal Of Environmental Chemical
Engineering. Istanbul, p. 899-907. mar. 2016.

ISSN: 2526-4044 p. 571 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

MONITORAMENTO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO VIA ARDUINO E OPC COM
FOCO NA INDÚSTRIA 4.0
Luana Gabriely Spricigo1, Ezequias Serafim Filho2, Marcos André Pisching3
1

Câmpus Tubarão do Instituto Federal de Santa Catarina / luana.gs09@aluno.ifsc.edu.br
Câmpus Tubarão do Instituto Federal de Santa Catarina / ezequias.s@aluno.ifsc.edu.br
3
Câmpus Tubarão do Instituto Federal de Santa Catarina / marcos.pisching@ifsc.edu.br

2

Resumo: Desde o surgimento da quarta revolução industrial, a denominada Indústria 4.0, tem-se estudado
as tecnologias que permitem a sua implementação e aplicação. Porém, as tecnologias empregadas na
indústria possuem altos custos e nem sempre estão à disposição de instituições de ensino, tampouco de
alunos para a realização de experimentos. Deste modo, foi proposta uma aplicação desenvolvida com base
nos conceitos da Indústria 4.0 para viabilizar o monitoramento de produtos durante o processo de
manufatura, utilizando de materiais de baixo custo. Para a realização da pesquisa, foi desenvolvido um
cenário com uso de um dispositivo de controle (Arduino) monitorado por meio do protocolo OPC-UA,
acompanhado de um sistema de identificação única de produtos baseado na tecnologia NFC (Near Field
Communication), cujo propósito é executar operações de controle individuais conforme as informações
contidas no produto. O estudo realizado, juntamente com a aplicação desenvolvida, mostra uma solução
viável para a implementação de sistemas com foco na Indústria 4.0 para monitorar produtos durante
processos de manufatura.
Palavras-Chave: Arduino; Indústria 4.0; NFC; monitoramento via OPC.

1 INTRODUÇÃO
A manufatura atual, de forma a atender as necessidades individuais dos
clientes, visa introduzir fábricas flexíveis que possam reconfigurar a produção, a adaptar
para executar operações personalizadas (EFFRA, 2013). Neste novo cenário da indústria,
busca-se, ainda, permitir que a produção seja em menor escala e economicamente viável
para ambos, empresa e consumidor.
Em vista disto, a Indústria 4.0 (I4.0) prevê a implantação das chamadas
fábricas inteligentes, do inglês smart factories, com sistemas e máquinas conectados em
redes de comunicação de dados, possibilitando a interatividade entre máquinas e
produtos, assim como a convergência entre os mundos físico, virtual e digital. Para isso,
emprega-se as mais altas tecnologias de informação e comunicação nos sistemas de
produção, mais precisamente, a Internet das Coisas (IoT, do inglês Internet of Things) e
os sistemas físicos cibernéticos (CPS, do Inglês Cyber Physical Systems).
Para tanto, a IoT, chave da I4.0, permite a interconexão entre dispositivos
físicos e objetos que contenham sistemas embarcados, que, por intermédio de uma
tecnologia de identificação única (ID), podem se comunicar uns com os outros e ainda ser
monitorados ao longo do ciclo de suas vidas (KAGERMANN et al., 2013).
Confere, desse modo, o monitoramento e rastreamento do produto. De forma
que, ao ser lido o ID deste, seu status seja verificado, bem como seu destino e as
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máquinas a serem acionadas no percurso. Dessa forma, é possível a produção
personalizada e sob-demanda, conhecida como produção batch size 1, isto é, um lote em
menor escala e específico seguindo as exigências de cada cliente.
No entanto, por haverem diferentes tipos de dispositivos conectados pela IoT,
que usam de sistemas heterogêneos, ocorrem falhas no entendimento das informações
compartilhadas (MARQUES et al., 2017). É necessário, então, um protocolo que torne os
dados compatíveis e acessíveis entre estes aparelhos. Para este fim, usa-se da
arquitetura OPC-UA (OPC Unified Architecture) da OPC Foundation, que permite a
integração e interoperabilidade entre sistemas físicos/digitais (LEITNER; MAHNKE, 2007).
Isto posto, propõe-se uma aplicação baseada em conceitos envolvidos na I4.0,
com emprego da tecnologia de identificação NFC (Near Field Communication Comunicação por Campo de Proximidade) para o monitoramento do produto no processo
de produção. Além disso, um documento descritivo da pesquisa prática, de maneira que
possa ser utilizada em outros projetos de pesquisa e atividades de ensino.
2 METODOLOGIA
O desenvolvimento da pesquisa foi realizado com base no esquema
apresentado na Figura 01, a qual representa a organização dos componentes necessários
para a implementação de um protótipo (cenário de aplicação).
Figura 01 – Cenário de aplicação

Fonte: Elaborado pelos autores (2018)

Por meio do esquema, foi desenvolvido um protótipo virtual a partir da
plataforma Tinkercad da empresa Autodesk (Figura 02). A seguir, o modelo virtual foi
implementado em uma placa física (protoboard), controlada pelo dispositivo de controle
(DC) Arduino, para simulação do cenário de aplicação, ilustrado na Figura 03. À placa
Arduino foi adicionado um shield NFC para a leitura de tags com o ID do produto.
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Figura 02 – Protótipo virtual no Tinkercad

Fonte: Elaborado pelos autores (2018)

Figura 03 – Implementação física do protótipo

Fonte: Elaborado pelos autores (2018)

Em sequência, foi empregada a tecnologia OPC para Arduino, para o
monitoramento do dispositivo de controle, utilizando a ferramenta MatrikonOPC Explorer.
Por meio desta, foi possível interagir com o dispositivo, tendo-se uma representação
virtual de suas portas, como mostrado na Figura 04.

ISSN: 2526-4044 p. 574 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul
Figura 04 – Monitoramento no MatrikonOPC Explorer

Fonte: Elaborado pelos autores (2018)

No cenário de aplicação, o NFC é utilizado para ler o identificador único (ID) do
produto, e, a partir da leitura, o sistema resolve digitalmente qual operação deve ser
executada pelo dispositivo de controle (atuador). Neste caso, foram utilizadas portas de
saída que acionam os leds (verde ou azul), para indicar o tipo de operação que a máquina
deverá executar conforme a exigência do produto. Baseado neste cenário foi
desenvolvido um protótipo contendo mais operações e funcionalidades baseadas no ID do
produto, sendo todas elas monitoradas via OPC.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da montagem do cenário ilustrativo foi elaborado um protótipo para o
controle de processos (Figura 05). O protótipo, que é controlado por Arduino, apresenta
oito saídas, sendo 5 leds básicos, 1 ventilador e 2 relés para acionamento de dispositivos
externos. Neste contexto cada saída é utilizada para simular um tipo de processo
específico. Por exemplo, o relé 1 aciona uma máquina para executar o processo A,
enquanto o relé 2 aciona uma máquina para executar o processo B. Pela identificação do
produto (leitura da etiqueta NFC), é determinado qual operação deverá ser executado em
tempo de execução, permitindo que as máquinas sejam acionadas conforme a exigência
do produto em processo de manufatura. Uma vez identificado o processo exigido pelo
produto, os acionamentos dos controles são requisitados via OPC. Desta forma, as
execuções dos processos são monitoradas por meio do protocolo OPC-UA. A leitura das
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portas conectadas ao dispositivo de controle foi reproduzida pelo sistema MatrikonOPC
Explorer, que permitiu o monitoramento destas, conforme mostra a Figura 06.
Figura 05 – Monitoramento no MatrikonOPC Explorer

Fonte: Elaborado pelos autores (2018)

Figura 06 – Monitoramento no MatrikonOPC Explorer

Fonte: Elaborado pelos autores (2018)

O cliente OPC traz os valores das portas monitoradas e permite a alteração destes.
Quando alterada a porta digital o valor é enviado para esta, executando uma operação de
controle no dispositivo físico.
Dessa forma, usando um cliente OPC, é possível implementar uma comunicação
com o equipamento via Arduino e assim fazer o seu monitoramento. A partir da etiqueta
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NFC no produto é possível monitorar a situação do mesmo em suas fases de produção,
bem como o monitoramento e rastreamento em seu ciclo de vida.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pôde-se obter com as pesquisas um maior conhecimento a respeito da I4.0, e, por
conseguinte, elaborar uma forma de monitoramento com uso da placa Arduino. Foi
possível desenvolver uma representação dos dispositivos de controle por meio de
recursos de baixo custo que viabilizam a pesquisa e atividade de ensino no Câmpus
Tubarão do IFSC.
A tecnologia OPC favoreceu o desenvolvimento do monitoramento de recursos
físicos de diferentes dispositivos e por meio da tecnologia NFC (anexada a peças) foi
possível monitorar a situação dos produtos envolvidos no processo.
Contudo, considera-se desenvolver ainda uma aplicação baseada na computação
em Nuvem, que permita a hospedagem de dados e o controle da produção de forma
remota, por meio de sistemas heterogêneos, para o monitoramento dos recursos físicos e
acompanhamento dos processos de manufatura, além de um aplicativo para dispositivos
móveis que permita monitorar e rastrear os produtos envolvidos na produção.
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Resumo: Para compreensão das respostas adaptativas de plantas que possibilitam a existência da espécie
em determinadas condições ambientais, é necessário que se conheça suas estratégias fisiológicas. O
objetivo deste trabalho foi caracterizar fisiologicamente exemplares das espécies Alcantarea imperialis,
Tillandsia stricta e Vriesea brusquensis, com vistas a contribuir para o melhor entendimento dos seus
processos metabólicos envolvidos nas suas estratégias adaptativas. Segmentos medianos de folhas
maduras de exemplares mantidos na coleção de bromélias do Cento de Ciências Agrárias (CCA), da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em Florianópolis - SC foram utilizados para a avaliação da
densidade estomática e tricomática, quantificação de pigmentos fotossintéticos, carboidratos solúveis totais
e amido. Em relação aos estômatos, as três espécies apresentaram folhas hipoestomáticas, sendo que o
número de estômatos foi significativamente maior em V. brusquensis. Quanto ao número de tricomas, T.
stricta diferiu estatisticamente das demais espécies, em ambas as superfícies abaxial e adaxial. Os teores
de clorofila foram significativamente maiores em T. stricta em relação às demais espécies. O conteúdo de
carotenóide foi maior em T. stricta e V. brusquensis, ambas diferindo estatisticamente da A. imperialis.
Quanto aos teores de carboidratos solúveis totais e amido não apresentaram diferença estatística
significativa entre as espécies. Informações obtidas são importantes para as bases de futuros estudos sobre
os fatores bioquímicos relacionados com a eficiência fotossintética bem como de contribuir para o
entendimento das estratégias de sobrevivência e conservação da espécie.
Palavras-chave: Bromelioideae, estratégias adaptativas, fotossíntese.

1 INTRODUÇÃO
Bromeliaceae é considerada a maior família de fanerógamas de distribuição
neotropical, reunindo 58 gêneros em 3.172 espécies e subespécies (LUTHER, 2008). É
caracterizada por conter plantas com diferentes hábitos de crescimento, que podem ser
encontrados em quase todos os ecossistemas, especialmente em florestas tropicais, mas
também pode ocorrer em climas secos (MARTIN, 1994).
A grande maioria das espécies de bromélias é de hábito epífito, cujo sucesso
de sobrevivência está associado a estratégias para interceptar, absorver e armazenar
água da chuva de forma mais eficiente (BENZING, 2000). Assim, seus representantes
apresentam adaptações ecofisiológicas, morfológicas e anatômicas para sobreviver a
estas condições. Segundo Gutschick (1999), os fatores bióticos e abióticos refletem-se
em alterações nas características estruturais das folhas, tais como: abertura, densidade e
distribuição estomática, área foliar, tricomas e compostos químicos para defesa, além de
diversas

outras

estruturas

microscópicas

internas

e

externas.

Além

dessas

especializações, aproximadamente dois terços das bromélias possuem metabolismo CAM
(Metabolismo Ácido das Crassulaceae), o qual possibilita uma notável plasticidade
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fisiológica, permitindo assim o ajuste para aumentar a capacidade da planta a variações
ambientais (CUSHMAN & BORLAND, 2002).
As espécies da família Bromeliaceae estão tradicionalmente divididas em três
subfamílias: Bromelioideae, Pitcarnioideae, e Tillandsioideae separadas, principalmente,
pelo hábito de crescimento, morfologia dos tricomas, tipo de fruto e das sementes e pela
posição do ovário (SMITH & DOWNS,1974). A subfamília Tillandsioideae, apresenta nove
gêneros e cerca de 1.100 espécies. Dentre os representantes desta subfamília,
encontram-se as espécies Tillandsia stricta, Vriesea brusquensis e Alcantarea imperialis,
nas quais, os aspectos relacionados com a fisiologia do metabolismo são pouco
conhecidos. Estudos que gerem este tipo de conhecimento básico permitem
posteriormente identificar algum ponto específico que possa contribuir na sua
conservação.
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi caracterizar fisiologicamente
três espécies de bromélias A. imperialis, T. stricta e V. brusquensis, quanto à densidade
de estômatos e tricomas, conteúdo de clorofila e carotenóides e quantificação de amido e
carboidratos.

2 METODOLOGIA
Material vegetal: segmentos da parte mediana de folhas de A. imperialis, T.
stricta, e V. brusquensis foram coletadas do bromeliário do Cento de Ciências Agrárias
(CCA), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em Florianópolis - SC. Neste
ambiente, a densidade de fluxo de fótons fotossinteticamente ativos (DFF) foi de ~150
μmol m-2s-1.
Densidade de Estômatos e tricomas: utilizaram-se secções paradérmicas nas
superfícies adaxial e abaxial da parte central da lâmina foliar obtidas manualmente com
uso de lâminas. As secções foram coradas com Azul de toluidina e, analisadas em
microscópio ótico (Olympus® BX-40) com uma câmara (Olympus DP71) acoplada.
Teor de clorofila e carotenóides totais: amostras (~1g) foram maceradas com N
líquido

e

os

pigmentos

extraídos

com

acetona.

Realizaram-se

leituras

em

espectrofotômetro a 470, 646 e 663nm e os conteúdos estimados pelas equações de
Lichtenthaler e Wellburn (1983). Os teores de clorofila total (Clorofila a + Clorofila b) e a
razão clorofila a/b também foram calculados.
Teor de Carboidratos Solúveis Totais: amostras (~1g) foram maceradas em N
líquido e a extração realizada com etanol 80%. O teor dos açúcares foi quantificado pelo
método fenol-sulfúrico (DUBOIS et al., 1956) com leituras em espectrofotômetro a 490nm.
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Teor de Amido: utilizou-se o precipitado resultante da extração dos
carboidratos com ácido perclórico (52%) para a extração do teor de amido (MCCREADY
et al., 1950). A quantificação foi realizada método do fenol-sulfúrico (DUBOIS et al., 1956)
e a absorbância foi medida em 490 nm.
Análise estatística: os resultados foram submetidos à análise de variância
(ANOVA) e as médias comparadas pelo teste SNK a 5% de significância.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
As folhas das três espécies estudadas são do tipo hipoestomáticas. Estômatos
restritos à superfície abaxial é uma característica comum em plantas de regiões úmidas;
porém, nas Bromeliaceae, essa característica não parece estar relacionada a aspectos
ecológicos, pois os diferentes representantes da família ocupam hábitats diversos e estão
sujeitos a condições distintas de umidade, temperatura e luminosidade. Segundo Scatena
e Segecin (2005) o posicionamento estomático parece ser uma característica relaciona
mais com a filogenia do grupo, que com as condições ambientais onde as espécies são
encontradas. Estômatos restritos à face abaxial da lâmina foliar é um provável estado
plesiomórfico (característica primitiva) na família Bromeliacea (PROENÇA & SAJO, 2004).
Em relação à densidade estomática, verificou-se um aumento significativo na
espécie V. brusquensis (37,8 estômatos/mm2) comparado com as espécies A. imperialis
(30,62 estômatos/mm2) e T. stricta (3,01 estômatos/mm2) (Figura 1A). A densidade
estomática é um parâmetro importante, pois esta estrutura é responsável pela regulação
das trocas gasosas, influenciando diretamente a fotossíntese e a produtividade.
Figura 01 - Número médio de estômatos, número médio de tricomas e teores de carboidratos totais e amido em folhas
de A. imperialis, V. brusquensis e T. stricta.

A

B

C

As letras acima das barras indicam diferenças significativas entre as médias pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
Fonte: Elaborada pelos autores.

Scarano et al. (2002) trabalhando com Aechmea bromeliifolia verificou um
aumento na densidade estomática em folhas de sol, em relação às de sombra. Este
aumento da densidade estomática, em resposta a maior disponibilidade de luz, implica
maiores

taxas

transpiratórias,

contribuindo

para

o
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(MARKESTEIJN; POORTER; BONGERS, 2007). Tal redução da temperatura é
fundamental para a efetivação dos mecanismos bioquímicos da fotossíntese (DEMMIGADAMS & ADAMS, 1996). Por sua vez, Voleníková e Tichá (2001) constataram que as
condições nutricionais da planta afetam mais a densidade estomática do que a irradiação
luminosa.
No que se refere aos tricomas, a espécie T. stricta obteve maior quantidade em
ambas as superfícies abaxial e adaxial, diferindo estatisticamente de V. brusquensis e A.
imperialis (Figura1B). Os tricomas estão associados à absorção de água e nutrientes
diretamente da atmosfera, redução da transpiração e dos efeitos da insolação, proteção
contra predadores e patógenos, e atração de polinizadores e dispersores (BENZING,
2000). Estas características são de extrema importância, pois as escamas proporcionam
uma cobertura notável na superfície epidérmica, formando uma cobertura sobre os
estômatos para evitar a perda de água.
Esta particularidade foi bem visível no presente estudo em folhas de T. stricta,
que apresentou tricomas distribuídos aleatoriamente, os quais cobriam quase totalmente
a epiderme, evidenciado poucos estômatos expostos (Figura. 2). No entanto, nas
espécies de A. imperialis e V. brusquensis apesar dos tricomas também se encontrarem
distribuídos aleatoriamente, evidenciou-se grande quantidade de estômatos em exposição
(Figura. 2). A morfologia e densidade de tricomas variam não só interespecificamente,
mas também entre indivíduos, bem como dependem da localização sobre a folha e da
idade da planta (REINERT & MEIRELLES, 1993).
Figura 02 - Vista frontal da epiderme foliar das bromélias A. imperialis, V. brusquensis e T. stricta. Distribuição de
estômatos e tricomas: A) A. imperialis; B) V. brusquensis; C) T. stricta. Tri: Tricomas; Est: estômatos.

A

B

C

Fonte: Elaborada pelos autores.

Na avaliação do conteúdo de clorofila a, clorofila b e clorofila total pode-se
observar que T. stricta diferiu estatisticamente das demais espécies estudadas. Porém,
quanto ao conteúdo de carotenóides, T. stricta e V. brusquensis obtiveram diferença
estatística em relação a A. imperialis. A razão clorofila a/b foi similar entre as espécies
(Tabela 1).
Tabela 1. Teor de clorofila e carotenóides (μg/g-1MF) no tecido foliar de A. imperialis, T. stricta e V. brusquensis.
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Espécie

Clorofila a

Clorofila b

Clorofila total

Razão
Carotenóides
Clorofila a/b

----------------------μg/g-1MF----------------μg/g-1MF
A. imperialis
56,2±9,5b
21±2,4b
77,2±10,2b
2,65
10,86±4,1b
70,2±9,5b
23,2±2,4b
93,6±10,2b
21,08±4,1a
V. brusquensis
3
T. stricta
121,2±9,5a
39,9±2,4a
161,2±10,2a
3,03
22,62±4,1a
Médias ± erro padrão seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si ao nível de 5% de significância pelo
teste Tukey. MF= Massa fresca.
Fonte: Elaborada pelos autores.

A clorofila faz parte do aparato fotossintético, sendo responsável por absorver a
energia luminosa estando envolvida na transferência de energia durante a fotossíntese
(REINBOTHE et al., 2010). Segundo Lima et al., (2006), a clorofila é altamente sensível à
redução da luminosidade, sendo que a clorofila e os carotenóides tendem a aumentar sua
concentração, com a redução da intensidade luminosa. Estudos realizados por Lee (1988)
evidenciaram que o teor clorofila varia muito entre as espécies, assim como entre
genótipos de uma mesma espécie.
Assim como as clorofilas tem papel essencial na maquinaria fotossintética, os
carotenóides desempenham um papel de fotoproteção, preservando as clorofilas da
destruição oxidativa de O2, quando há excesso de energia captada pelas antenas
coletoras de luz sem que essa energia seja repassada aos transportadores de elétrons
dos fotossistemas I e II (SILVA et al., 2001). Sendo assim, a relação entre a concentração
de carotenóides e clorofila total torna-se relevante para a proteção contra a foto-oxidação.
Em relação à razão clorofila a/b esta pode servir como um indicador da
composição do cloroplasto (BRITO et al., 2011) e, segundo Chazdon (1992), tende a
diminuir com a redução da intensidade luminosa devido a uma maior proporção relativa
de clorofila b em ambientes com menor incidência de luz. A relação clorofila a/b também
tem sido utilizada como indicador de adaptação a sombreamento, sendo que quanto mais
baixo o valor, mais aclimatada à espécie a condições de sombra (CHAZDON, 1992).
Quanto ao conteúdo de carboidratos solúveis totais e amido, as espécies de A.
imperialis, T. stricta e V. brusquensis não diferiram estatisticamente entre si (Figura 1C).
Porém percebe-se um elevado acréscimo dos teores de carboidratos nas espécies T.
stricta e V. brusquensis, o que pode estar relacionado com o maior conteúdo de clorofila e
subsequente aumento da atividade fotossintética encontrado nestas espécies, pois quanto
maior o teor de clorofila, maior será a proporção de luz incidente absorvida
(BJORKMAN,1981), sendo isto relacionado com uma maior atividade fotossintética e,
consequentemente, com o aumento na produção de carboidratos.
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Além disso, elevados níveis de carboidratos totais podem atuar como um
mecanismo de defesa das plantas contra a deficiência ou excesso de água, e estes teores
podem ser afetados por vários fatores bióticos e abióticos (MERCHANT et al., 2010).
Também se deve ressaltar que com a diminuição do teor de água, a planta responde
osmoticamente com o aumento dos teores desses carboidratos, no sentido de se adaptar
ou se ajustar ao ambiente com falta de água. Plantas adaptadas acumulam açúcares,
ácidos

orgânicos

e

íons

no

citosol

para

diminuir

o

potencial

osmótico

e,

consequentemente, manter o potencial hídrico e o turgor de suas células próximo do nível
ótimo (MAIA et al., 2007).
Parte dos carboidratos gerados na fotossíntese é utilizada para satisfazer as
necessidades biossintéticas das células foliares, sendo que a parcela excedente de
carboidratos pode ser exportada das células fotossintéticas na forma de sacarose, ou ser
armazenada no cloroplasto na forma de amido (PENG et al., 2011). Portanto, o destino do
carbono depende do estágio de desenvolvimento foliar.
O amido é o principal hidrato de carbono de armazenamento nas plantas,
sendo utilizado quando elas não podem gerar energia suficiente através da fotossíntese,
como nas folhas durante o período escuro (KÖTTING et al., 2010). Segundo Kramer
(1995), durante o déficit hídrico o amido é degradado nos tecidos que o acumulam, como
consequência da atividade da amilase, sendo acompanhada por um aumento da
quantidade de açúcares solúveis redutores.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As bromélias A. imperialis, V. brusquensis e T. stricta, apresentam características
fisiológicas associadas a seu habitat natural, apresentando estratégias para evitar danos
foto-oxidativos causados por exposição à alta intensidade luminosa, para maximizar a
economia da água e para a absorção de água e nutrientes. Quanto a caracterização
fisiológica, T. stricta possui teores de pigmentos fotossintéticos maiores em relação as
demais espécies, sendo que os teores de carboidratos solúveis totais e amido foram
semelhantes

entres

as

espécies.

As

espécies

estudadas

apresentam

folhas

hipoestomáticas, mas a densidade de estomas e tricomas diferiram entre as espécies.
Informações sobre os aspectos fisiológicos destas espécies são importantes para
conhecer seu metabolismo e prover as bases para futuros estudos relacionadas com o
processo fotossintético, assim como ser usadas para o estabelecimento de estratégias de
conservação ou propagação.
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Resumo: A qualidade fisiológica das sementes pode ser avaliada de diversas maneiras, levando-se em
consideração o teste de germinação e o Índice de Velocidade de Germinação (IVG), por exemplo. Porém, é
necessário o conhecimento das condições de temperatura e substrato ideais para cada espécie. Objetivouse avaliar o efeito da temperatura e do substrato na germinação de sementes de Araucaria angustifolia.
Pinhas foram coletadas numa população em Painel – SC e debulhadas manualmente para a obtenção das
sementes. Posteriormente, as sementes foram desinfestadas em hipoclorito de sódio (2%) por 3 minutos e
colocadas em câmaras de germinação nos substratos areia ou vermiculita nas temperaturas constantes: 15,
20, 25 e 30 °C. Avaliou-se a cada três dias as sementes germinadas e, consequentemente, calculou-se a
porcentagem de germinação final, o IVG e mediu-se o comprimento das plântulas. A germinação foi
superior no substrato areia nas temperaturas de 20 °C e 25 °C com 96% e 93%, respectivamente. Contudo,
a temperatura de 25 °C com o substrato vermiculita proporcionou maior comprimento às plântulas, com
média de 62,3 cm. Conclui-se que as temperaturas de 20 °C e 25 °C são adequadas para promover maior
germinação das sementes de A. angustifolia, independente do substrato utilizado. Adicionalmente as
maiores taxas de germinação, a temperatura de 25 °C em substrato vermiculita proporcionou um maior
comprimento das plântulas.
Palavras-Chave: substrato, temperatura, pinhão, qualidade fisiológica, teste de germinação, pinheiro-doparaná.

1 INTRODUÇÃO
O método mais utilizado para avaliar a qualidade fisiológica das sementes é
através do teste de germinação (CARVALHO et al., 2002), o qual é realizado em
condições ambientais controladas permitindo uma germinação uniforme e rápida das
sementes de determinada espécie.
A padronização das condições ideais para a realização deste teste nas
espécies agrícolas e, em algumas espécies florestais, foi recomendada através das
Regras de Análise de Sementes e das Instruções para Análise de Sementes de Espécies
Florestais (IASEF) organizadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
com o intuito dos resultados possam ser reproduzíveis e comparados (BRASIL, 2009,
2013). Contudo, as condições recomendadas para algumas espécies são diferentes ao
utilizado em publicações cientificas, como exemplo para a espécie Araucaria angustifolia.
A. angustifolia é uma espécie propagada principalmente por sementes. Para o
teste de germinação das sementes recomenda-se o uso do substrato vermiculita ou
papel, nas temperaturas de 25 ou 30 °C (BRASIL, 2013). Entretanto, em um estudo com
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diferentes temperaturas, Kissmann e Habermann (2014) verificaram que a temperatura de
20 °C foi a que proporcionou maior porcentagem de germinação.
As temperaturas utilizadas no teste de germinação influenciam na velocidade
de absorção de água e nas reações bioquímicas (MARCOS FILHO, 2015) e podem estar
relacionadas as temperaturas em sua região de ocorrência natural e a época propícia
para a emergência natural de cada espécie (ANDRADE et al., 2000). A. angustifolia é
encontrada principalmente na Floresta Ombrófila Mista e a dispersão de suas sementes
ocorre durante o inverno com temperaturas do ar entre 9 e 15 °C e do solo em torno de
12 °C (KISSMANN; HABERMANN, 2014). Apesar disso, a maioria dos trabalhos utiliza a
temperatura de 25 °C para a realização do teste de germinação desta espécie (ARALDI et
al., 2016; GARCIA et al., 2012; GASPARIN et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2014; SHIBATA
et al., 2016).
Além da temperatura, o substrato é outro fator básico que deve ser
padronizado para o teste de germinação. Pode favorecer ou prejudicar a germinação das
sementes, pois sua estrutura influencia na capacidade de retenção de água, na aeração e
na propensão à infestação por patógenos (MARTINS et al., 2012). Para a escolha do
substrato adequado deve-se considerar o tamanho e a forma da semente, sua exigência
com relação à quantidade de água, sua sensibilidade à luz e a facilidade que o mesmo
oferece para a realização das contagens e avaliação das plântulas (BRASIL, 2009). As
sementes de A. angustifolia apresentam de 5 a 7 gramas (FIGUEIREDO-FILHO et al.,
2011) com formato ovalado, dificultando o uso de papel no teste de germinação. Os
substratos mais utilizados nos estudos com germinação desta espécie são vermiculita
(ARIANE et al., 2016; SHIBATA et al., 2016) e areia (ARALDI et al., 2016; GASPARIN et
al., 2017; OLIVEIRA et al., 2014), contudo este segundo substrato não consta nas IASEF
(BRASIL, 2013).
Diante das diferenças descritas acima nos estudos com A. angustifolia,
objetivou-se avaliar o efeito do substrato e da temperatura na germinação de sementes de
A. angustifolia.

2 METODOLOGIA
Pinhas de A. angustifolia foram coletadas de uma população natural em Painel,
SC, quando apresentavam mais de 50% de sua superfície com uma coloração marrom,
em sua época de dispersão natural, ou seja, no mês de junho de 2015. Após a coleta, as
pinhas foram debulhadas e as sementes extraídas e homogeneizadas para a realização
dos testes.
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Inicialmente,

quatro

repetições

de

três

sementes

foram

cortadas

transversalmente, pesadas e colocadas em uma estufa a 105 °C por 24 horas. Após esse
período, as amostras foram pesadas novamente e calculou-se o grau de umidade das
sementes (BRASIL, 2009).
Para a realização do teste de germinação, as sementes foram desinfetadas
com hipoclorito de sódio (2%, v/v) por 3 minutos e, em seguida, lavadas por três vezes,
com água destilada. Utilizaram-se 4 repetições de 25 sementes em bandejas com areia
ou vermiculita, previamente autoclavadas e colocadas em câmaras de germinação nas
temperaturas 15, 20, 25 e 30 °C com fotoperíodo de 12 horas.
As contagens foram feitas diariamente, considerando normais as plântulas que
apresentaram todas as estruturas essenciais (sistema radicular e parte aérea) em perfeito
desenvolvimento (BRASIL, 2009). Foram avaliadas as seguintes variáveis: germinação –
correspondente à porcentagem total de sementes germinadas no 70º dia após a
semeadura; Índice de Velocidade de Germinação (IVG) – através de contagens a cada
três dias e de acordo com a fórmula proposta por Maguire (1962); e comprimento das
plântulas ao final do teste de germinação.
O delineamento foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 4 (2
tipos de substratos em 4 temperaturas). Os resultados foram submetidos ao teste de
homogeneidade das variâncias (Teste de Levene) e, quando necessário, foram
transformados em arc sen da √x/100. Posteriormente, realizou-se a análise da variância e
as médias comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de significância. Os procedimentos
estatísticos foram realizados com o uso do software R (R DEVELOPMENT CORE TEAM,
2011).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
As sementes de A. angustifolia apresentaram 50,33% de grau de umidade. O
conhecimento da quantidade de água presente nas sementes é fundamental para
espécies com comportamento recalcitrante como A. angustifolia, pois valores abaixo de
20% ocorre a perda total de viabilidade das sementes desta espécie (GASPARIN et al.,
2017).
Os resultados obtidos pelo teste de germinação indicaram que houve interação
entre os fatores substrato e temperatura. Maiores porcentagens de germinação foram
observadas em ambos os substratos, nas temperaturas de 20 e 25 °C (Figura 1). A
temperatura de 30 °C é recomendada pelas IASEF (BRASIL, 2013), contudo no presente
estudo foram observadas porcentagens de germinação inferiores com 59% na areia e
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70% na vermiculita. Outras espécies florestais como Matayba elaeagnoides também não
apresentaram diferenças na porcentagem de germinação entre os substratos utilizados
(RORATO et al., 2018). O mesmo foi verificado em sementes de Caesalpinia pyramidalis
(LIMA et al., 2011), demonstrando que para muitas espécies florestais mais de um
substrato pode proporcionar maiores porcentagens de germinação.
As exigências germinativas podem estar relacionadas às características de
temperaturas do bioma de ocorrências das espécies, com temperatura constante de 25 °C
para as espécies dos biomas Cerrado e Mata Atlântica e de 30 °C para as espécies do
bioma Amazônia (BRANCALION; NOVEMBRE; RODRIGUES, 2010). Tal fato corrobora
parcialmente com as temperaturas que proporcionaram maiores porcentagens de
germinação para A. angustifolia, ou seja, 20 e 25 °C, relacionando-se com a região de
ocorrência natural desta espécie, a Mata Atlântica (MATTOS, 2011). Adicionalmente, a
porcentagem final de germinação, analisou-se outras variáveis para complementar os
resultados obtidos.
Figura 01 – Porcentagem de Germinação de sementes de A. angustifolia nos substratos areia e vermiculita nas
temperaturas 15, 20, 25 e 30 °C coletadas em Painel – SC em junho de 2015.

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% de significância. As letras maiúsculas
referem-se à comparação entre os substratos e as minúsculas entre as temperaturas utilizadas.

Os valores mais elevados do IVG foram obtidos no substrato areia nas
temperaturas de 20, 25 e 30 °C e na vermiculita nas temperaturas de 20 e 25 °C (Figura
2A). Já em relação ao crescimento inicial das plântulas, o tratamento com utilização de
vermiculita, mantendo-se a temperatura a 25 °C, proporcionou maior comprimento às
plântulas, com média de 62,3 cm, aos 70 dias após a aplicação dos tratamentos (Figura
2B).
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Este substrato parece ter facilitado o desenvolvimento das plântulas,
provavelmente, devido à baixa densidade, uniformidade na composição química e
granulométrica, porosidade e capacidade de retenção de água (MARTINS; BOVI;
SPIERING, 2009). Tais resultados corroboraram com as recomendações das IASEF para
A. angustifolia (BRASIL, 2013) e também com outros estudos com sementes de Eugenia
dysenterica, onde o substrato vermiculita proporcionou maior teor de nitrogênio e de
potássio nas folhas (MOTA et al., 2017). Similarmente, em sementes de Stryphnodendron
adstringens, o substrato vermiculita proporcionou maior germinação e vigor (MARTINS et
al., 2011).
Figura 02 – Índice de Velocidade de Germinação (IVG) e comprimento de plântulas de A. angustifolia nos substratos
areia e vermiculita nas temperaturas 15, 20, 25 e 30 °C coletadas em Painel – SC em junho de 2015.

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% de significância. As letras maiúsculas
referem-se à comparação entre os substratos e as minúsculas entre as temperaturas utilizadas.

Assim, foi possível observar que apesar das divergências encontradas na
literatura, A. angustifolia apresentou plântulas mais vigorosas, pelo IVG e comprimento de
plântulas, quando submetidas a temperatura de 25 °C no substrato vermiculita nas
condições testadas no presente trabalho. A definição das condições ambientais, como
substrato e temperatura é considerada básica para o teste de germinação (STOCKMAN
et al., 2007) e o conhecimento da resposta fisiológica das sementes sobre estes fatores
poderá fornecer subsídios para a análise de sementes florestais e maior aproveitamento
das sementes para a produção de mudas.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Temperaturas de 20 °C e 25 °C são adequadas para promover maior
germinação das sementes de A. angustifolia, independente do substrato utilizado, seja de
vermiculita ou de areia. Já a submissão das sementes a temperatura de 25 °C, em
substrato vermiculita, resultaram em maior crescimento das plântulas.
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INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA LACERAÇÃO TOTAL DOS MÚSCULOS
TIBIAL ANTERIOR E EXTENSORES DO HÁLLUX EM MEMBRO INFERIOR
ESQUERDO

Daniela De Conti, Robson Pacheco
Faculdade do Vale do Araranguá/robson.pacheco@fva.com.br

Resumo: Os acidentes motociclísticos são cada vez mais freqüentes, devido, principalmente, a imprudência
dos motociclistas e a um trânsito cada dia mais caótico. Como conseqüência destes acidentes, muitas
pessoas sofrem lesões bastantes graves, e muitas vezes, ficam mutiladas ou até mesmo perdem a vida.
Dentre estas lesões, é comum encontrarmos fraturas ósseas de membros superiores, membros inferiores,
traumatismos crânio encefálico; além de lacerações e rupturas musculares, traumas vasculares e
neurológicos. Este relato de caso descreve o tratamento fisioterapêutico realizado em um indivíduo de 25
anos de idade, vítima de acidente motociclístico, com laceração total de tibial anterior e extensores do hállux
em MIE, esperando para fazer enxertia muscular e cirurgia plástica; durante doze sessões de fisioterapia
motora e respiratória. Os resultados caracterizaram uma grande evolução no quadro clínico do indivíduo,
mostrando assim a real importância e eficácia da fisioterapia motora e respiratória neste tipo de sujeito,
ainda hospitalizado.
Palavras-chaves: laceração muscular, fisioterapia motora.

1 INTRODUÇÃO
O músculo esquelético é dividido em dois tipos de fibras, dependendo de sua atividade
metabólica e sua função mecânica. As fibras tipo 1, conhecidas como vermelhas, lentas,
têm baixa velocidade de contração e grande força de contração (Junqueira & Carneiro,
1974).
Elas funcionam aerobicamente e são resistentes à fadiga. As fibras tipo 2,
conhecidas como fibras rápidas ou brancas, são subdivididas em dois tipos, de acordo
com seu nível de atividade metabólica. Ambos os tipos são fibras de contração rápida e
têm elevadas força e velocidade de contração (Guyton e Hall, 1998).
As lesões musculares podem ocorrer por mecanismos diretos e indiretos. As lesões
indiretas acontecem por problemas neurológicos (lesão do neurônio motor) ou vasculares
(isquemia) atingindo o tecido muscular.
Lesões diretas podem causar laceração muscular, contusão, estiramento, miosite
ossificante e rabdomiólise (Arrington & Miller, 1995).
Após a lesão, inicia-se a regeneração muscular, com uma reação inflamatória,
entre 6 e 24 horas após o trauma. O processo de cicatrização inicia-se cerca de três dias
após a lesão, com estabilização em duas semanas. A restauração completa pode levar de
15 a 60 dias para se concretizar.
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As lesões musculares podem ser classificadas em quatro graus: grau 1 é uma
lesão com ruptura de poucas fibras musculares, mantendo-se intacta a fáscia muscular;
grau 2 é uma lesão de um moderado número de fibras, também com a fáscia muscular
intacta; lesão grau 3 é a lesão de muitas fibras acompanhada de lesão parcial da fáscia;
grau 4 é a lesão completa do músculo e da fáscia (ou seja, ruptura da junção músculotendínea (Noonan & Garrett, 1999).
O diagnóstico é realizado pelo exame clínico, em que se percebe a nítida
impotência funcional e pelos exames complementares que podem auxiliar também no
tratamento e na prevenção de novas lesões.
Exames laboratoriais, como de Sódio, Potássio, Cálcio, Fosfato, Magnésio, VHS,
podem ser úteis em determinadas situações, a critério do médico.
Na suspeita de lesões ósseas, como avulsões, os exames radiográficos podem ser
úteis.
A Ultrassonografia, a Tomografia e a Ressonância Magnética também podem ser
consideradas para auxiliar no diagnóstico e tratamento, tendo em vista que a correta
localização anatômica da lesão (Hernandez, 1996).
A imobilização do músculo após a lesão, como em qualquer outro tecido, pode
levar a atrofia e, portanto, deve ser evitada. A perda de massa muscular ocorre
rapidamente e depois tende a estabilizar e a perda de força ocorre simultaneamente.
A resistência à fadiga diminui rapidamente. Já a mobilização precoce aumenta a
resistência das fibras à tensão, melhora a orientação das fibras e mantém uma adequada
vascularização

do

músculo,

evitando

a

atrofia

muscular.

Em lesões mais leves, deve-se instituir de imediato a aplicação de gelo local, repouso
relativo e medicações anti-inflamatórias. Após dois a três dias inicia-se então o tratamento
fisioterápico, com ênfase na mobilidade e fortalecimento muscular e melhoria da
resistência. A seguir trabalha-se a propriocepção e o condicionamento geral, inclusive
aeróbico e o retorno gradativo às atividades. Em lesões mais graves, o tratamento deve
ser mais extensivo, priorizando não somente a lesão por si só, mas também o paciente de
maneira geral, evitando possível atrofia muscular do membro contralateral à lesão,
escaras de decúbito pelo excessivo tempo que o paciente passa acamado, complicações
respiratórias e circulatórias, como atelectasias, diminuição da capacidade pulmonar total e
trombose venosa profunda (Noonan & Garrett, 1999).
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2 MATERIAIS E MÉTODOS
Para a elaboração deste relato de caso, foram utilizados livros, revistas, sites e
monografias especializadas no assunto. Todo o material foi pesquisado e recolhido na
biblioteca do Centro de Educação Física, Fisioterapia e Desportos – CEFID, da
Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, além de sites especializados em
ortopedia.
Além disso, foram utilizados fita métrica, goniômetro e gelo para a avaliação e
reavaliação do paciente abaixo relatado.
Nas

sessões

propriamente

ditas,

foram

utilizados

técnicas

e

métodos

cinesiológicos, como exercícios isométricos, isotônicos de cadeia aberta, alongamentos
musculares, mobilizações articulares e exercícios respiratórios para manutenção da
capacidade pulmonar.
3 DESCRIÇÃO DOS CASOS
Paciente L.R., 25 anos, sexo masculino, cor parda, residente no bairro Janqueira,
Palhoça – SC, foi internado no dia 30 de outubro do presente ano, devido a um acidente
motociclístico. Possuía trauma muscular lacerativo em MIE, lesões musculares de tibial
anterior, extensores do Hállux e gastrocnêmios, além de lesões vasculares e
neurológicas. Relatou que havia se dirigido a um campo de futebol perto de sua casa para
saber se haveria jogo naquela tarde. No caminho de volta para casa, já na BR 282,
trafegava pelo acostamento quando um caminhão saiu de uma servidão perpendicular à
BR e cortou a sua frente e acabou causando o acidente. Os bombeiros foram chamados e
o sujeito foi emcaminhado à emergência do Hospital Regional de São José. Já no
hospital, o indivíduo do estudo recebeu os primeiros socorros, além de um debridamento
no membro afetado. Após, medicado e de estabilizado o quadro vital do sujeito, o mesmo
fez uma bateria de RX, onde foi verificado que o mesmo não possuía fraturas ósseas. No
dia 31 de outubro, o paciente foi transferido para o quinto andar do mesmo hospital, aos
cuidados da equipe médica vascular.
Na avaliação realizada no dia 17/11/2004, o paciente apresentava-se bem, um
pouco tímido, mas já bastante conhecedor do seu caso, pois o risco de amputação do
membro lesado ainda era presente; sem a utilização de oxigenioterapia, sonda
nasogástrica, osteossíntese ou tração. Possuia a seguinte prescrição medicamentosa:
1-) Dieta hipercalórica e hiperprotéica
2-) CSV
3-) Dipirona 2ml EV 6/6 hrs
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4-) Plasil 1 ampola EV 8/8 hrs
5-) Morfina 5mg EV 4/4 hrs
6-) Omeprazol 40mg VO às 6 hrs
7-) Se TA  180x110mmhg, atensina 0,150 VO 6/6 hrs
8-) Ciprofloxacin 400mg EV 12/12 hrs
9-) Clexana 40 mg 1x ao dia
10-) Carbamazepina 200mg VO 12/12 hrs
11-) Cetoprofeno 1 ampola EV 12/12 hrs
12-) Curativo na perna 2x ao dia. Lavar com clorexina e fechar com densani
Durante a avaliação, foi realizada a perimetria do membro inferior esquerdo e
direito, tendo como ponto de referencia o trocanter maior do fêmur. As medidas foram as
seguintes:

5 cm abaixo

10 cm abaixo

15 cm abaixo

MIE

45cm

42cm

41cm

MID

52cm

49 cm

45 cm

Além da perimetria, foi realizado também um teste de força, sendo que o paciente possuía
grau 4 em toda a musculatura do membro inferior contralateral a lesão, grau 4 na
musculatura de coxa ipsilateral a lesão, grau 1 em plantiflexores do tornozelo e grau zero
em dorsiflexores do tornozelo ipsilateral à lesão.

Figura 1 – Lesão muscular em membro inferior esquerdo, com formação de tecido granulomatoso.
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.
Figura 2 – Lesão articular de tornozelo, com observação do maléolo lateral esquerdo

4 ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA E RESULTADOS
O tratamento fisioterapêutico teve como principais objetivos o ganho de
flexibilidade, o fortalecimento muscular do membro inferior contralateral a lesão e
orientações sobre a cirurgia de enxertia que o paciente futuramente passará. Para tal,
foram utilizados recursos cinesioterapeuticos (Kisner & Colby, 1998), e massoterapeuticos
(Thomson, 2000).
Com a finalidade de ganho de flexibilidade, melhor aporte sangüíneo muscular e
com o intuito de manter a funcionalidade muscular, evitando possíveis contraturas e perda
de massa osteo-muscular, Kisner & Colby (1998), relatam a eficácia da utilização de
alongamentos de cadeias musculares. Em se tratando de membros inferiores, grandes
responsáveis pela marcha, podemos citar a musculatura de cadeia anterior de coxa, que
incluem os flexores de quadril e extensores do joelho, destacando-se a musculatura do
quadríceps femural. Em cadeia posterior da coxa, podemos destacar a atuação dos
ísquiotibiais, responsáveis pela extensão de quadril e pela flexão do joelho. Além disso,
podemos também salientar a importância dos plantiflexores do tornozelo (tríceps surral),
dorsiflexores do tornozelo (tibial anterior), adutores e abdutores do quadril (Kisner &
Colby, 1998). Os alongamentos eram realizados após pequeno aquecimento articular,
durando, em média, 30 a 40 segundos o alongamento de cada cadeia muscular. Utilizou-
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se uma seqüência para melhor avaliação do paciente: primeiramente era alongada cadeia
posterior da coxa (isquiotibiais), posteriormente era alongado tríceps surral; em seguida
cadeia anterior da coxa juntamente com dorsiflexores do tornozelo e por fim eram
alongados adutores e abdutores da coxa. Os alongamentos duravam cerca de 15 a 18
minutos.
Para o fortalecimento muscular, inicialmente utilizou-se exercícios isométricos para
flexores e extensores de quadril e joelho. Segundo Kisner & Colby (1998), este tipo de
exercício deve começar a ser realizado já no primeiro dia de internação hospitalar. Estes
exercícios têm como objetivo manter ou melhorar a força muscular do paciente sem que o
mesmo necessite sair do leito ou mesmo fazer grande movimentação ou força. O
exercício isométrico é feito através de uma contração feita pelo paciente para vencer uma
resistência contrária a cadeia muscular ou ao músculo que necessita ser fortalecido. Esta
força pode ser feita contra uma parede ou porta, ou até mesmo contra uma resistência
feita com a mão pelo fisioterapeuta. Este tipo de exercício também possui como objetivo
recrutar o maior número possível de fibras musculares (Kisner & Colby, 1998).
Por fim, eram realizados exercícios respiratórios em dois tempos e até o volume
residual, com o intuito de manter a boa difusão gasosa e evitar possíveis inconvenientes,
como a formação de atelectasias ou o acúmulo de secreções em vias aéreas distais
(Costa,1997). Os exercícios eram realizados em duas séries de cinco ciclos cada.
O que se pode observar, ao final destas doze sessões, foi um grande aumento da
flexibilidade muscular do paciente; uma melhora da massa muscular do membro inferior
contralateral e uma manutenção da capacidade respiratória, além de uma maior confiança
do paciente diante do seu quadro.
5 CONCLUSÃO
Os acidentes motociclísticos vem se tornando cada dia mais frequentes e ocupam
uma grande porcentagem no que diz respeito a mortes no trânsito. Estes indivíduos, ou
por descuido ou por imprudência acabam por sofrer lesões muitas vezes irreversíveis,
como traumas neurológicos ou ortopédicos.
Este estudo de caso procurou relatar o atendimento fisioterapêutico em um
paciente internado no Hospital Regional de São José, com laceração muscular de tibial
anterior e extensores do hállux e trauma vascular em membro inferior esquerdo;
consequente de acidente motociclístico no município de palhoça, Santa Catarina; e sua
evolução durante doze sessões de fisioterapia motora e respiratória.
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Os resultados demonstram a real importância da Fisioterapia nestes pacientes
ainda na fase hospitalar.
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HEMANGIOBLASTOMAS MEDULARES EM PACIENTE COM DOENÇA DE VON
HIPPEL-LINDAU (VHL): UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA.

Daniela De Conti, Robson Pacheco
Faculdade do Vale do Araranguá / robson.pacheco@fva.com.br

Resumo: O hemangioblasmota é considerado o tumor mais comum em medula espinhal nos adultos
jovens. Geralmente tem causa genética, onde ocorre uma pré-disposição para o crescimento anormal dos
vasos sanguíneos. Este tipo de tumor pode acontecer de forma isolada ou associado a síndrome de von
Hippel Lindau, que se caracteriza pelo desenvolvimento de inúmeros tumores, tanto benignos quanto
malignos. A análise do caso de uma paciente com hemangioblastomas medulares indicou, após exame
neurológico, descoordenação motora e desequilíbrio em ortostatismo; além de fraqueza muscular.
Considerando a ocorrência de hemangioblastoma na doença de von Hippel-Lindau (VHL), a pesquisa de
outras características clínicas para VHL resultou no diagnóstico já previsto.A partir deste momento, a
paciente começou a receber atendimento fisioterapêutico, num total de 17 sessões. Como tratamento foram
propostos alongamentos e mobilização ativa para musculatura de MMSS, MMII, (articulações livres),
exercícios resistidos MMSS (articulações livres), exercícios isométricos para musculatura de MMII, trabalhos
manuais para estimulação da motricidade fina das mãos, associando os exercícios com reeducação
respiratória do tipo diafragmática. Bons resultados foram obtidos nas dezessete sessões realizadas.
Palavras-chave: hemangioblastoma; doença de von Hippel-Lindau; fisioterapia.

1 INTRODUÇÃO
A doença de von Hippel-Lindau (VHL) é uma devastadora síndrome cancerígena
hereditária que predispõe ao desenvolvimento de vários tumores benignos e malignos,
incluindo hemangioblastomas de sistema nervoso central (SNC) e retina, tumores de
sáculos endolinfáticos, carcinoma de células renais e/ou cistos renais, feocromocitomas,
cistos e tumores de células de ilhotas do pâncreas, cistoadenomas epididimais e de
ligamento largo (1,2,3).
O hemangioblastoma é o tumor intra-axial primário mais comum na medula de
indivíduo adulto, podendo ocorrer esporadicamente ou como parte da doença de VHL.
Esse tumor representa 1- 2,5% de tumores do sistema nervoso central, entre os quais 712% estão na fossa posterior, 85% no cerebelo, 3% na coluna, 2-3% na medula e 1,5%
no cérebro (4). Casos esporádicos tendem a ocorrer na quarta década, enquanto casos
de VHL se manifestam mais cedo (pico na terceira década), predominando em pacientes
do sexo masculino (1,3:1) (5,6).
O autor relatou um caso de múltiplos hemangioblastomas medulares relacionandoo com a doença de VHL e descrevem suas características clínicas, as investigações
radiológica e laboratorial efetuadas e o tratamento fisioterapêutico instituído.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS
Para a elaboração deste relato de caso, foram utilizados livros, revistas, sites
especializados, como bireme, scielo, medline e pubmed.
Todo o material foi pesquisado e recolhido na biblioteca do Centro de Educação
Física, Fisioterapia e Desportos – CEFID, da Universidade do Estado de Santa Catarina –
UDESC. Além disso, foram utilizados fita métrica, goniômetro, estetoscópio e martelo de
avaliação neurológica para a avaliação e para a reavaliação da paciente abaixo relatada.
Nas

sessões

propriamente

ditas,

foram

utilizados

técnicas

e

métodos

cinesiológicos, como exercícios isométricos, isotônicos de cadeia aberta, alongamentos
musculares, mobilizações articulares, treino de marcha e exercícios respiratórios para
manutenção da capacidade pulmonar.

3 RELATO DO CASO
F. A. R., paciente do sexo feminino, com 23 anos incompletos, proveniente da
cidade de Presidente Getúlio – SC. A paciente relatou que há cinco anos engravidou pela
primeira vez. Durante a gestação, percebeu que estava perdendo força muscular em MID,
pois quando caminhava tropeçava e torcia o tornozelo várias vezes. Além disso, sentia
cefaléia e dores na região cervical. Procurou orientação médica na sua cidade e o médico
diagnosticou stress gestacional; medicou-a com analgésico (paracetamol) e a liberou.
Após 39 semanas de gestação, a paciente deu a luz a RN do sexo masculino, em perfeito
estado de saúde, através de parto normal. Após a recuperação do parto e período de
amamentação, relatou melhora significativa do quadro de fraqueza e diz que voltou a ter
uma vida normal. Quatro anos depois, a paciente voltou a ficar grávida e disse que desde
o início da gravidez começou a sentir os mesmos sinais e sintomas que sentiu da primeira
vez, mas desta vez mais fortes e contínuos. Procurou novamente um serviço médico e
como na gravidez anterior, o diagnóstico dado foi de stress gestacional. Mas com a
evolução da gestação, a paciente referiu uma piora no quadro de fraqueza muscular a
ponto de não conseguir caminhar sozinha ou até mesmo pentear os cabelos. Resolveu
então procurar um serviço especializado no Hospital Governador Celso Ramos em
Florianópolis. Foi internada e realizados vários exames laboratoriais e tomografia
computadorizada. O hemograma obteve como resultado: hemáceas 3.53 milhões/mm 3,
hemoglobina 10.9 g/dl, hematocrito 32,2%, leucócitos 9.500 mm 3, plaquetas 316.000
mm3. Já a tomografia computadorizada acusou lesões intra- medulares, sólido-císticas,
com impregnação intensa após contraste endovenoso, a nível de transição crânio –
cervical, póstero – mediana, medindo 1 cm; C2, medindo 5mm; C4- C5 medindo 2 cm;
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C5, no recesso lateral direito, medindo 1 cm; C7 – D2, medindo 4 cm; e a nível de D3,
medindo 1,5 cm. Além disso, percebeu-se ainda diminutos focos nodulares, podendo
corresponder a outras pequenas lesões (fig 1).
Figura 1 – Nota-se áreas de radiopacas em região cervical e torácica alta, correspondente
a inúmeros hemangioblastomas medulares

Ao exame clínico, foram realizados testes para verificar grau de força muscular,
teste index-index, teste de Romberg e teste dedo-nariz, além de pedir que a paciente
escrevesse uma frase para avaliar destreza e motricidade fina. O que se concluiu foi que
a paciente apresentava fraqueza muscular em MSE (grau 2) e em MID (grau2), perda da
motricidade fina da mão esquerda, perda do equilíbrio ortostático e consequente
incapacidade de marcha sem algum dispositivo auxiliar. Não apresentava qualquer tipo de
problema cardio-respiratório, digestivo ou escretor. A partir das conclusões do exame
clínico, um tratamento fisioterapeutico foi elaborado e instituído.

4 TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO
O tratamento fisioterapêutico teve como principais objetivos o ganho de
flexibilidade, o fortalecimento muscular de MSE e MID e manutenção da musculatura dos
demais membros. Para tal, foram utilizados recursos cinesioterapeuticos (7), e
massoterapeuticos (8).

ISSN: 2526-4044 p. 602 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Com a finalidade de ganho de flexibilidade, melhor aporte sangüíneo muscular e
com o intuito de manter a funcionalidade muscular, evitando possíveis contraturas e perda
de massa osteo-muscular, Kisner & Colby (1998), relatam a eficácia da utilização de
alongamentos de cadeias musculares. Em se tratando de membros inferiores, grandes
responsáveis pela marcha, podemos citar a musculatura de cadeia anterior de coxa, que
incluem os flexores de quadril e extensores do joelho, destacando-se a musculatura do
quadríceps femural. Em cadeia posterior da coxa, podemos destacar a atuação dos
ísquiotibiais, responsáveis pela extensão de quadril e pela flexão do joelho. Além disso,
podemos também salientar a importância dos plantiflexores do tornozelo (tríceps surral),
dorsiflexores do tornozelo (tibial anterior), adutores e abdutores do quadril (7).
Os alongamentos eram realizados após pequeno aquecimento articular, durando,
em média, 30 segundos o alongamento de cada cadeia muscular. Utilizou-se uma
sequência para melhor avaliação do paciente: primeiramente era alongada cadeia
posterior da coxa (isquiotibiais), posteriormente era alongado tríceps surral; em seguida
cadeia anterior da coxa juntamente com dorsiflexores do tornozelo e por fim eram
alongados adutores e abdutores da coxa. Os alongamentos duravam cerca de 4 a 5
minutos.
Para o fortalecimento muscular, inicialmente utilizou-se exercícios isométricos para
flexores e extensores de quadril e joelho. Segundo Kisner & Colby (1998), este tipo de
exercício é de grande importância para que se possa recrutar o máximo de fibras
musculares possível. Estes exercícios têm como objetivo manter ou melhorar a força
muscular do paciente sem que o mesmo necessite sair do leito ou mesmo fazer grande
movimentação ou força. O exercício isométrico é feito através de uma força feita pelo
paciente para vencer uma resistência contrária a cadeia muscular ou ao músculo que
necessita ser fortalecido. Esta força pode ser feita contra uma resistência criada com a
mão pelo fisioterapeuta.
Após esta parte da sessão, iniciava-se o trabalho de readaptação a marcha, que
era realizado com a utilização de barras paralelas ou com o auxílio do fisioterapeuta pelos
corredores da unidade, numa distância aproximada de 30 metros.
Por fim, eram realizados exercícios respiratórios em dois tempos e até o volume
residual, com o intuito de manter a boa difusão gasosa e evitar possíveis inconvenientes,
como a formação de atelectasias ou o acúmulo de secreções em vias aéreas distais (9).
Os exercícios eram realizados em duas séries de cinco ciclos cada.
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A paciente teve seu tratamento interrompido no dia 29 de março do presente ano,
pois a mesma foi encaminhada a maternidade Carmela Dutra para realização de parto por
cesariana e laqueadura.
O que se pode observar, ao final destas dezessete sessões, foi um grande
aumento da flexibilidade muscular da paciente; um ganho da massa muscular e uma
manutenção da capacidade respiratória, além de uma maior confiança da paciente diante
do seu quadro.
5 CONCLUSÕES
Os locais de maior ocorrência do hemangioblastoma são a fossa posterior
(cerebelo) e a medula espinhal, expressando-se clinicamente com sinais e sintomas de
pressão intracraniana aumentada e/ou déficit neurológico (3). Observou-se, nesse caso,
quando a localização é medular, que, usualmente, ocorrem algias na região cervical,
perda de motricidade fina em membros superiores e ataxia de marcha.
O hemangioblastoma pode se manifestar esporadicamente, mas em 20% das
vezes faz parte da doença de VHL, sendo, neste último caso, a principal causa de
morbimortalidade (5). São três os critérios sugeridos para o diagnóstico de VHL: um ou
mais hemangioblastomas no SNC; presença inconstante de lesões viscerais (usualmente
tumores renais e/ou pancreáticos ou cistos); e incidência familiar frequente (5). A doença
de VHL pode estar associada com outras lesões comuns do tipo angiomatose retiniana,
hemangioblastomas cerebelar (sólido ou cístico), medular ou da coluna vertebral, tumores
renais e/ou pancreáticos ou cistos, carcinoma de células renais (unil ou bilateral) e
policitemia,

ou

ainda

com

doenças

raras,

pertinentes

ao

SNC,

tais

como

hemangioblastoma supratentorial, e feocromocitoma medular adrenal(5). Apesar da alta
vascularização dos hemangioblastomas, hemorragia subaracnoidea ou intra-axial não é
freqüente(10, 11, 12). No caso descrito, além dos hemangioblastomas medulares, a
presença de policitemia foi decisiva para o diagnóstico da síndrome de VHL.
Esses tumores podem ser curados por completa excisão, fazendo da cirurgia o
tratamento de escolha. Contudo, em razão de sua natureza altamente vascular, a
ressecção pode ser complicada por sangramento excessivo, o qual obscurece o campo
operatório e promove dano ao tecido adjacente. Altas taxas de morbidade e mortalidade
estão associadas com incontrolável hemorragia transoperatória (12).
Avanços nas técnicas de terapia intravascular – uso de microcateteres, microguias
e angiografia de alta resolução com subtração - têm permitido um estudo vascular
detalhado das artérias nutridoras do tumor e, quando possível, seu fechamento ou
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embolização através do uso de cola, o que resulta em menor sangramento
transoperatório (13). A efetividade da radiação no tratamento de hemangioblastomas é
duvidosa. Pode ser útil reduzir o tamanho do tumor ou retardar seu crescimento, como no
caso dos pacientes que não são candidatos à cirurgia e nos casos de múltiplas lesões
pequenas e profundas (5).
Por isso, a fisioterapia se faz importante no tratamento destes pacientes, pois
através de técnicas e métodos, é capaz de reverter perdas ósteo-musculares e readaptálos, quando apresentam lesões neuronais, a terem uma vida com maior qualidade e
independência.
Os hemangioblastomas têm taxa de recidiva acima de 25% (14,15). Pacientes
jovens, com menos de 30 anos no momento do diagnóstico, doença de VHL e tumores
multicêntricos apresentam maiores índices de recidiva (15). O hemangioblastoma de SNC
permanece como a principal causa de morte na doença de VHL, embora o carcinoma de
células

renais

possa

representar

um

problema

maior

no

futuro

(16,17).

Hemangioblastomas múltiplos em adolescente ou adulto jovem constituem evidência de
um curso subseqüente severo (13).
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Resumo: Uma das principais problemáticas associada à criação de bovinos é a alta produção de rejeitos,
principalmente o esterco. Caso não seja descartado corretamente, esse material pode se tornar um agente
contaminador, causando a poluição do solo, da água e atmosférica. Dessa forma, o descarte correto desses
rejeitos torna-se um desafio que abrange aspectos técnicos, sanitários e socioeconômicos. O presente
artigo apresenta um relato sobre um projeto de extensão que teve por objetivo o estudo e implantação de
um biodigestor de baixo custo, utilizando esterco de vaca leiteira como matéria prima para a produção de
biogás. Para sua execução realizou-se o estudo dos fundamentos teóricos sobre a temática em questão, a
seleção da propriedade rural para a construção do biodigestor de baixo custo e o dimensionamento,
construção e monitoramento da operação do equipamento na unidade rural selecionada. O projeto foi
realizado por estudantes que fazem parte da Associação Técnica Sem Fronteiras (TsF), Grupo Regional
Araranguá que foca na busca de soluções técnicas com uso de tecnologias sociais.
Palavras-Chave: esterco bovino, biodigestor e biogás.

1 INTRODUÇÃO

As mudanças climáticas e a redução dos recursos naturais para produção de
energia são fatores que motivam a busca por fontes alternativas e mais sustentáveis de
geração de energia (TOLMASQUIM, 2016).
Em regiões com atividades agropecuárias, os resíduos gerados como fezes,
urina, água dos bebedouros, de higienização e resíduos de ração podem ser utilizados
como

matéria

prima

para

a

geração

de

biogás

a

partir

do

processo

de

biodigestão(UTEMBERGUE et al., 2013)
A biodigestão anaeróbia é o processo na qual ocorre à degradação biológica
da matéria orgânica através da ação de diversos microrganismos em ausência do
oxigênio(CORTEZ; LORA; GÓMES, 2008).
O processo da biodigestão proporciona o tratamento dos resíduos e gera como
produtos finais o biogás e o fertilizante. Além de minimizar os efeitos negativos de
contaminação do meio ambiente, resulta em produtos com valor agregado, que podem
ser posteriormente utilizados como fonte de energia e adubo para a agricultura (ECKERT
et al.;JUNQUEIRA, 2014).
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Este trabalho tem como objetivo geral relatar a experiência deum projeto de
extensão que trata do estudo e implantação de um biodigestor de baixo custo abastecido
com esterco bovino gerado em uma fazenda de criação de gado leiteiro, visando à
produção de biogás como substituto do gás liquefeito de petróleo (GLP), que é utilizado
no processo de fabricação de queijo.

2 METODOLOGIA

As etapas da execução do projeto de extensão em estudo estão descritas a seguir.

2.1 Estudos dos fundamentos teóricos

Esta etapa foi realizada por meio da revisão bibliográfica sobre os pressupostos
teóricos relacionados aos temas como biomassa, biodigestão anaeróbica, biodigestores e
biogás. Para tanto, foram utilizados como fonte de pesquisa livros, artigos científicos,
dissertações de mestrado, teses de doutorado, relatórios de entidades governamentais e
informações

em

websites

especializados.

Os

conteúdos

foram

compilados,

sistematizados e discutidos em reuniões e seminários internos do Grupo de Pesquisa em
Energia e Sustentabilidade (GREENS).

2.2 Seleção da propriedade rural

A seleção da propriedade teve como critérios a sua localização no município de
Araranguá e que trabalhasse com a atividade de bovinocultura. Também se utilizou como
critério para a seleção a motivação do produtor rural em participar do projeto, o potencial
para a sua continuidade e sua disposição para que a sua propriedade tornasse uma
unidade de referência para visitações e acompanhamento do funcionamento do
biodigestor. Para este propósito, foi solicitado o auxílio da Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) de Araranguá, uma vez que
tem experiência com atividades de extensão junto aos pecuaristas da região. Com base
nos critérios pré-estabelecidos e na indicação da Epagri, foi selecionada uma propriedade
praticante da atividade de bovinocultura leiteira, situada no bairro Sanga da Areia, em
Araranguá.
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2.3 Implantação do biodigestor

A implantação do biodigestor teve como base um projeto previamente
implantado pela Epagri, com alguns ajustes, no qual foi utilizado um biodigestor modelo
Indiano representado pela Figura 1. O equipamento é classificado como um biodigestor
de regime contínuo. Neste, o abastecimento de biomassa é diário, tendo a entrada de
material proporcional à saída(SOUZA, 2010).
Para a instalação do biodigestor primeiro é preciso ser feito a escolha do local
mais adequado, observando alguns fatores, como ter fácil acesso para facilitar o
transporte da biomassa a ser carregada diariamente, também a facilidade de remoção e
transporte do biogás e do biofertilizante para utilização (JUNQUEIRA, 2014).
Figura 01 - Biodigestor modelo Indiano

As figuras 02, 03 e 04 demonstram as etapas de construção do biodigestor,
que foi realizada com o apoio dos alunos da Universidade Federal de Santa Catarina, do
Centro Araranguá.
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Figura 02 –Abertura do solo para abrigo do biodigestor e construção da base de concreto armado.

Figura 03 – Levantamento das paredes do biodigestor.

Figura 04 – Reboco do lado interno e externo do biodigestor e construção das caixas de entrada e saída de biomassa.
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Figura 05 – Instalação do filtro de água e barramento para sobrepeso na caixa.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A

realização

do

projeto

possibilitou

aos

estudantes

envolvidos

um

conhecimento mais profundo relacionado à produção de biogás por biodigestão
anaeróbica, utilizando esterco proveniente da bovinocultura leiteira como biomassa. Os
alunos também desenvolveram habilidades práticas de pesquisa, dimensionamento e
construção de um biodigestor de baixo custo. Além disso, o projeto promoveu uma maior
integração da universidade com a sociedade.
Por meio da execução do presente projeto em parceria com a Epagri surgiu a
oportunidade para a execução de outro trabalho conjunto que inicia no segundo semestre
de 2018. Trata-se da criação do Centro de Estudos em Agroenergia e Agroecologia. Por
meio do projeto, estudantes e pesquisadores da UFSC, produtores orgânicos,
pesquisadores e extensionistas da EPAGRI poderão dar continuidade a projetos de
biogás.
Espera-se, como resultados desse projeto, possibilitar uma redução dos
custos da unidade com o GLP, além de fomentar o uso de tecnologias de baixo custo pela
população na geração de energia a partir de uma fonte renovável. Também espera-se
reduzir impactos ambientais negativos gerados por essa atividade.

4 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

A realização desse projeto foi de grande importância para o aprendizado dos
alunos envolvidos, bem como possibilitou uma maior integração entre a universidade e a
comunidade da cidade de Araranguá. As etapas realizadas até o momento permitiram aos
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estudantes um aprofundamento dos conhecimentos teóricos, o desenvolvimento de
habilidades de comunicação e capacidade para a resolução de problemas, além de
permitir por em práticas alguns temas aprendidos em sala de aula.
Como expectativa para etapa de operação e monitoramento do biodigestor
instalado, quantificação e qualificação sua produção de biogás, será possível comparar os
resultados obtidos com os estudos prévios realizados sobre a temática e verificação da
necessidade de reparos ou melhorias no projeto implantado.
Além disso, espera-se que o projeto influencie na divulgação da importância do
uso de fontes renováveis de energia, neste caso a biomassa, utilizando técnicas de baixo
custo para o seu aproveitamento.
Espera-se também, que a execução desse projeto também promova uma maior
divulgação e melhor conhecimento do curso de graduação e pós-graduação na área de
energia oferecida pela UFSC-Centro Araranguá, o que poderá aumentar o interesse pelo
ingresso nestes cursos e as parcerias com organizações locais, para futuros projetos na
área.
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2EPAGRI/EEUR

Resumo: As frutas de caroço apresentam intenso metabolismo ao longo do amadurecimento, sendo o
armazenamento refrigerado a melhor alternativa para diminuir seu amadurecimento, e aumentar a vida póscolheita. O frio reduz seu metabolismo, porém, pode levar ao desenvolvimento de danos por frio. Devido a
isto, tratamentos pós-colheita como o condicionamento térmico foram desenvolvidos para reduzir ou atrasar
a manifestação dos danos por frio. Com relação a isso, o trabalho objetivou avaliar a qualidade pós-colheita
da cultivar de pêssegos os submetidos ao condicionamento térmico. Os frutos foram submetidos ao
condicionamento térmico, sendo colocados a 20oC por 24 horas, antes do armazenamento refrigerado a
0oC, visando adiar a manifestação de danos por frio. Frutos sem o condicionamento térmico constituíram o
tratamento testemunha. As avaliações ocorreram na colheita e depois de 7, 14, 21 e 28 dias a 0ºC sempre
após mais dois dias em temperatura ambiente. As variáveis analisadas foram a perda de massa fresca,
firmeza de polpa, conteúdo de suco objetivo e subjetivo, sólidos solúveis totais, acidez titulável e
lanosidade. A perda de massa fresca aumentou ao longo do armazenamento e foi maior nos pêssegos do
condicionamento em todas as saídas. A firmeza de polpa diminuiu a valores inferiores a 5 Newtons a partir
dos 7 dias de armazenagem. O conteúdo de suco objetivo apresentou diferença estatística nas saídas 0 e 7
dias, apresentando eficiência do condicionamento térmico até 7 dias de armazenamento. A lanosidade foi
maior no condicionamento térmico após os 21 dias de armazenamento. O tratamento condicionamento
térmico não foi efetivo em adiar os danos por frio na cultivar PS.

Palavras-Chave: Prunus persica, armazenamento refrigerado, condicionamento térmico, danos por frio.

1 INTRODUÇÃO
O pêssego é um fruto originário da China, que chegou ao Brasil por meio de
Martim Afonso de Sousa no ano de 1532. Foi difundido por todo país, concentrando-se
principalmente no planaltos e serras do Sul e Sudeste, com destaque para o estado do
Rio Grande do Sul que é responsável por mais da metade de toda produção nacional,
seguido dos estados de Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais que representam o
restante da produção (GOMES, 1976).
As frutas de caroço in natura apresentam intenso metabolismo ao longo do
amadurecimento, o que diminui seu tempo de vida após a colheita. O uso do
armazenamento refrigerado vem se destacando como alternativa para diminuir seu
amadurecimento, e desta forma aumentar a vida pós-colheita. O uso do frio reduz sua
atividade metabólica, porém, em frutas de caroço, temperaturas na faixa de 2,2 a 7,7ºC
levam ao desenvolvimento de desordens fisiológicas conhecidas como dano por frio.
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Devido a isto, foram desenvolvidos tratamentos pós-colheita para reduzir ou
atrasar a manifestação dos danos por frio, principalmente a lanosidade. Entre os
tratamentos mais usados está o atraso no início do armazenamento refrigerado ou
condicionamento. Muitos trabalhos indicam que o condicionamento previne ou diminui os
sintomas de lanosidade em frutas de caroço (LURIE et al., 1994; RETAMALES et al.,
1997), aumentando o período de comercialização em boas condições (CRISOSTO et al.
(2004); Seibert et al. (2002; 2008). O benefício do condicionamento está no estádio de
maturação mais avançado que os frutos adquirem antes de iniciar a armazenagem
refrigerada, uma vez que o frio interfere na capacidade dos frutos amadurecerem
normalmente (BRAMLAGE, 1982).
O trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade pós-colheita de pêssegos da
cultivar PS submetidos ao condicionamento térmico, visando adiar a manifestação dos
danos causados por frio que ocorrem durante o armazenamento refrigerado.

2 METODOLOGIA
Os pêssegos foram colhidos na safra 2017 por meio de parceria com a Estação
Experimental da Epagri – Urussanga. Em seguida foram transportados para o Laboratório
de Pós-colheita do Instituto Federal Catarinense - Campus Santa Rosa do Sul, sendo
higienizados

com

hipoclorito

0,05%,

secados,

selecionados

e

individualizados

aleatoriamente.
No tratamento testemunha os frutos foram armazenados em câmara fria logo
após a instalação do experimento. O tratamento de condicionamento térmico foi composto
por frutos que permaneceram por 24 horas a temperatura ambiente, entre 20 e 24oC,
sendo armazenados na câmara fria após este período.
Os frutos de ambos os tratamentos foram armazenados em uma câmara fria a
0ºC dispostos em bandejas alveoladas envoltas 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, sempre após 2 dias em temperatura ambiente. Em cada saída foram
avaliados perda de massa fresca (%), firmeza da polpa (Newtons) (N), conteúdo de suco
objetivo e subjetivo, sólidos solúveis totais (ºBrix), acidez titulável (%) 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 20°C. A firmeza da 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.
ISSN: 2526-4044 p. 615 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

O conteúdo de suco objetivo (%) foi medido através do método de Infante et al.
(2009). O suco subjetivo foi avaliado apertando uma metade dos frutos com a mão e
pontuando a suculência através de uma escala que varia de 0 a 3, onde 0 são frutos
totalmente sem suco e 3 frutos que apresentam muita suculência. O teor de sólidos
solúveis foi medido através de um refratômetro digital, 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 de cada cultivar sem
lanosidade, e avaliar a manifestação de lanosidade após a armazenagem refrigerada.
O experimento foi conduzido em delineamento experimental completamente
casualizado, com 15 repetições por tratamento e data de avaliação, 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 aumentou ao longo do armazenamento refrigerado (Gráfico 01) e
apresentou diferença entre os tratamentos a partir da saída de 14 dias, quando o
tratamento testemunha apresentou menor perda de massa fresca. Relatos feitos por
Souza et al. (2000) demonstram que as perdas de massa fresca em frutos armazenados
são consequência da eliminação de água devido a transpiração.
Gráfico 01 – Perda de massa fresca (%) e firmeza de polpa (N) em pêssegos ‘PS’ submetidos ao condicionamento

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

70

Testemunha
Condicionamento térmico

a

b
b
a a

a

b

a

a a

Firmeza de polpa (N)

Perda de massa fresca (% )

térmico e armazenados por até 28 dias a 0oC mais 2 dias a 20oC.

60

Testemunha
Condicionamento térmico

a

50
40
30
20

b

10

a a

a a

a a

a

a

0

0
7
14
21
28
Armazenamento (Dias a 0ºC + 20ºC)

0

7

14

21

28

Armazenamento (Dias a 0ºC + 20ºC)

*Letras iguais, em cada data de avaliação, indicam ausência de diferença estatística entre os tratamentos pelo teste de
Tukey a 5%. Barra vertical indica diferença mínima significativa em cada tratamento ao longo das datas de avaliação.
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A firmeza de polpa (Gráfico 01) diminuiu a valores abaixo de 5 Newtons nas
saídas dos 7, 14, 21 e 28 de armazenagem, estando os pêssegos sobre maduros.
Diferença estatística ocorreu apenas na saída de 0 dias, em que houve maior firmeza nos
pêssegos do tratamento testemunha. Segundo Calegaro et al. (2002) a firmeza de polpa é
importante quando relacionados ao manejo pós-colheita, em que frutos mais firmes são
ligados a melhor conservação e aspecto visual, sendo preferidos pelos consumidores.
O conteúdo de suco objetivo (Gráfico 02) se manteve em aproximadamente 30%
nos dois tratamentos até os 14 dias de armazenagem e diminuiu após os 21 dias de
armazenagem não apresentando um comportamento padrão. Diferenças estatísticas
ocorreram nas saídas de 21 dias, quando os frutos condicionados apresentam mais suco,
e de 28 dias de armazenagem, em que o tratamento testemunha apresentou mais suco.
Em trabalho com pêssegos da cultivar ‘Maciel’, Seibert et al. (2010) observaram que os
frutos que não são submetidos a condicionamento térmico têm tendência a apresentarem
maiores quantidades de suco.
Na análise de suco subjetivo (Gráfico 02) os tratamentos diferiram entre si nas
saídas 0 e 7 dias. Aos 21 e 28 dias de armazenagem o suco subjetivo diminuiu nos dois
tratamentos o que foi observado também na avaliação de suco objetivo. Os resultados
indicam que o condicionamento térmico não foi eficiente em manter a suculência dos
pêssegos ‘PS’.
Gráfico 02 - Conteúdo de suco objetivo (%) e subjetivo em pêssegos ‘PS’ submetidos ao condicionamento térmico e
armazenados por até 28 dias a 0oC mais 2 dias a 20oC.
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*Letras iguais, em cada data de avaliação, indicam ausência de diferença estatística entre os tratamentos pelo teste de
Tukey a 5%. Barra vertical indica diferença mínima significativa em cada tratamento ao longo das datas de avaliação.

Para a variável sólidos solúveis (Gráfico 03) não houve diferença estatística até
21 dias de armazenamento. Aos 28 dias o tratamento condicionamento térmico
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apresentou maior teor de sólidos solúveis, que pode ter ocorrido pela maior desidratação
dos frutos deste tratamento, o que pode ter levado a uma concentração de açúcares que
se refletiu no maior teor de sólidos solúveis observados nesta data. Outra explicação é a
maior maturação dos pêssegos desse tratamento visto que são submetidos ao período de
condicionamento por 24 horas a 20°C, que aumenta a maturação dos frutos deste
tratamento.
Gráfico 03 - Sólidos solúveis (ºBrix) e acidez titulável (%) em pêssego ‘PS’ submetidas ao condicionamento térmico e
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*Letras iguais, em cada data de avaliação, indicam ausência de diferença estatística entre os tratamentos pelo teste de
Tukey a 5%.

A acidez oscilou (Gráfico 03) ao longo de todas as saídas, apresentando
diferença estatística somente em 0, 21 e 28 dias. De acordo com Oliveira e Cereda (2003)
a maturação dos frutos direciona para uma diminuição da acidez total titulável, porém
picos podem ocorrer devido ao avanço do estádio de senescência dos frutos.
Os valores baixos de acidez aos 21 no testemunha e 28 dias no condicionamento
térmico podem ser explicados por um maior consumo dos ácidos como substrato
respiratório, que pode ter ocorrido pelos frutos dos dois tratamentos estarem mais
maduros nesta data.
A lanosidade (Gráfico 04) aumentou com o tempo em armazenamento refrigerado
sendo a intensidade alta, superior a 50%, nos dois tratamentos após 21 e 28 dias de
armazenagem. Diferença estatística ocorreu somente aos 21 dias de armazenamento
quando os frutos condicionados apresentaram maior incidência de lanosidade. Isto indica
que o tratamento de condicionamento térmico não foi efetivo em retardar a lanosidade.
Resultados assim são comuns em cultivares de pêssegos brasileiras, pois os trabalhos de
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melhoramento não são focados em estudos que visem obter cultivares sem danos por frio
em armazenamento pós-colheita.
Gráfico 04- Lanosidade objetiva (%) de pêssegos ‘PS’ submetidos ao condicionamento térmico e armazenados por até
28 dias a 0oC mais 2 dias a 20oC.
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*Letras iguais, em cada data de avaliação, indicam ausência de diferença estatística entre os tratamentos pelo teste de
Tukey a 5%. Barra vertical indica diferença mínima significativa em cada tratamento ao longo das datas de avaliação.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tratamento condicionamento térmico aumentou a perda de massa fresca dos
frutos e não foi efetivo em adiar os danos por frio na cultivar PS. No entanto, não causou
maior perda de firmeza dos frutos.
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AGREGADO MIÚDO EM ARGAMASSAS
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Resumo: A resolução nº 307 do Conama, estabelece que os resíduos da construção civil classificados na
classe D (resíduos perigosos) devem possuir um tratamento adequado para evitar sua disposição irregular.
Dentro deste grupo, encontramos o concreto asfáltico fresado durante os serviços de conserva de
pavimentos flexíveis que representa um volume considerável de resíduo que muitas vezes é disposto de
forma irregular no meio ambiente. Uma das alternativas de reduzir os problemas com este subproduto é a
sua incorporação em concretos e argamassas de cimento portland, como substituição aos agregados
naturais. Assim, o objetivo deste trabalho foi substituir a areia natural, utilizada em argamassas, pelo
material fresado em diferentes percentuais, analisando a trabalhabilidade e a resistência à compressão axial
das argamassas. Os resultados demonstraram que para pequenos teores, o material fresado elevou a
resistência final. Entretanto, em grandes teores, houve queda de resistência, fazendo-se necessário
encontrar métodos que melhorem a aderência entre agregado e pasta de cimento.
Palavras-Chave: Concreto asfáltico, material fresado, argamassa,

1 INTRODUÇÃO

Os concretos asfálticos são uma mistura de agregados minerais, de vários
tamanhos, podendo também variar quanto à fonte, com ligantes asfálticos (BERNUCCI et.
al., 2006). Nas rodovias brasileiras utiliza-se normalmente como ligante, o cimento
asfáltico de petróleo (CAP), que se apresenta, enquanto quente, na forma de um líquido
termoplástico viscoso obtido através de vários processos de destilação do petróleo. Após
o resfriamento, o material toma a forma sólida ou semissólida.
De acordo com Binet et al., 2002, sua composição rica em compostos
orgânicos, dentre os quais, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), representa
risco de toxicidade. Assim, o descarte inadequado deste material pode vir a causar danos
socioambientais. Segundo a resolução nº 307 de 2002 do Conama, podemos classificar
os materiais asfálticos dentro da classe D (Resíduos perigosos oriundos do processo de
construção civil).
Se despejado em locais inadequados como, próximo ao leito de um rio, por
exemplo, o material pode levar à contaminação do manancial aquífero. O impacto
ambiental vai além do comprometimento do solo e das reservas de água. O acúmulo
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deste resíduo pode facilitar a proliferação de vetores, que podem causar infestações de
diversas doenças (BESEN et al., 2010 apud SCHNEIDER et al., 2015).
Assim, durante os serviços de reparo e recapeamento de estradas, uma das
grandes preocupações é a destinação do pavimento antigo removido durante a etapa de
fresagem.
De acordo com Sachet (2012) o termo fresado, no meio rodoviário, é utilizado
para descrever o material que é produzido a partir da etapa de fresagem (etapa na qual
se faz a retirada do revestimento asfáltico antigo do pavimento).
Como o pavimento asfáltico fresado é encontrado em abundância em obras de
revitalização e reforma de rodovias e estradas (Figura 1), considerou-se utilizá-lo na
substituição do agregado miúdo na produção de argamassas. Sendo uma das grandes
vantagens a sua disponibilidade de forma quase gratuita (se levarmos em considerarmos
apenas o custo do transporte), em acordo com o DNIT (Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes), considerou-se esta alternativa por ser sustentável tanto
financeiramente quanto ecologicamente.
Figura 1 – Exemplo de asfalto fresado depositado em beira de rodovia

Fonte: http://baraoemfoco.com.br/barao/noticias/2012/maio/village/tapa-buraco-village-2012-3.htm

Tal tema foi escolhido pelo escopo da sustentabilidade, tendo em vista que o
material fresado de pavimento asfáltico em muitos casos não possui destinação correta,
acumulando-se, muitas vezes, em depósitos das prefeituras que realizam a sua retirada.
Desta forma, o objetivo do trabalho é substituir em diferentes teores a areia natural pela
fração miúda do concreto asfáltico fresado e verificar as propriedades destas argamassas
no estado fresco e endurecido das mesmas.
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2 METODOLOGIA

O trabalho foi dividido nas seguintes etapas: escolha, coleta e preparo dos
materiais, dosagem, confecção das argamassas e ensaios tecnológicos.
O concreto asfáltico fresado foi coletado junto ao pátio do DNIT tomando-se o
cuidado de peneirar o material, retirando a fração graúda (superior a 4,8 mm) da amostra.
A areia utilizada para a confecção das argamassas teve o diâmetro máximo dos grãos
limitado em 2,4mm. O aglomerante escolhido foi um cimento CPIV-32 (Cimento Portland
Pozolânico) e para auxiliar na trabalhabilidade utilizou-se um aditivo superplastificante de
cadeia policarboxílica, MC-Powerflow.
Após o preparo das matérias-primas, a argamassa de referência teve sua
dosagem determinada em um traço de 1:3, mantendo-se a relação água/cimento fixa em
0,68 e a dosagem de aditivo fixada próxima a 0,5% em relação à massa de cimento. Para
as demais misturas, substituiu-se, em massa, a areia natural pelo material fresado nos
percentuais de 11%, 22%, 33% 44%, 55%, 66%, 77%, 88% e 100%. As argamassas
foram produzidas de acordo com os parâmetros da NBR 7215/1996.
Para determinação da trabalhabilidade das argamassas, foi realizado o ensaio
de flow table, no qual a abertura diametral foi entre 250 e 300mm. Após ajustada a
trabalhabilidade, foram moldados dois corpos de prova cilíndricos com diâmetro de 50mm
e altura de 100mm. Os corpos de prova, após moldagem, foram curados em câmara
úmida. Sua base e seu topo foram capeados com enxofre, para o nivelamento dos
mesmos e submetidos ao ensaio de resistência à compressão axial na idade de 28 dias.
Os resultados foram tabelados e analisados em forma de comparação com a argamassa
de referência.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante a dosagem das argamassas, fixou-se os componentes sólidos e a
relação água/cimento. Desta forma, foi necessária a realização do ensaio de
trabalhabilidade na mesa de consistência para ajustar a quantidade de aditivo
superplastificante. Os resultados obtidos são demonstrados na Tabela 1.

Tabela 1 – Resultados do ensaio de consistência
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Teor de substituição

Abertura (mm)
a

b

Média

0%

270

270

270

11%

300

300

300

22%

300

300

300

33%

290

290

290

44%

290

290

290

55%

265

265

265

66%

305

290

298

77%

280

290

285

88%

289

290

290

100%

255

260

258

Fonte: os autores

A partir destes dados foi possível verificar a dispersão dos resultados de
trabalhabilidade com o aumento de substituição de areia natural por material fresado.
Houve uma tendência na manutenção da trabalhabilidade das argamassas, mesmo com o
aumento do teor de substituição de areia natural por material fresado.
Após o ensaio de resistência à compressão axial, obtiveram-se os resultados
descritos na tabela 2.
Tabela 2 – Resultados dos rompimentos dos corpos de prova

Resistência (MPa)

Teor de
substituição

CP 1

CP 2

Média

Desv Pad

Coef Var (%)

0%

14,95

15,23

15,09

0,2

1,31

11%

16,66

15,19

15,93

1,04

6,53

22%

12,20

14,01

13,10

1,28

9,77

33%

10,47

11,80

11,14

0,94

8,44

44%

10,58

10,06

10,32

0,37

3,56

55%

9,61

10,26

9,93

0,46

4,63

66%

11,78

10,24

11,01

1,09

9,89

77%

8,76

7,26

8,01

1,06

13,24

88%

8,05

7,81

7,93

0,17

2,14

100%

7,82

7,00

7,41

0,58

7,82

Fonte: os autores

Com os resultados do ensaio de resistência à compressão foi montado um
gráfico (Figura 2) comparando a resistência máxima e a resistência média aos 28 dias de
idade.
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Figura 2 – Comparação entre resistência máxima e resistência média

Fonte: os autores

A partir da

Figura 2

é possível notar um decréscimo da resistência à compressão

a partir do teor de substituição de 22%, onde a argamassa de referência atinge uma
resistência de 15,23MPa, sofre um acréscimo para 16,66MPa em 11% de substituição e
atinge 7,82MPa quando toda areia natural foi substituída pelo material fresado.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos ensaios executados e dados analisados, foi possível verificar que a
substituição da areia natural utilizada pelo material fresado não provocou grandes
alterações na trabalhabilidade da argamassa o que provavelmente se deve ao formato
dos grãos terem semelhança e ao material ter granulometria parecida.
Com relação aos resultados de resistência à compressão axial, para os
materiais analisados, verificou-se que neste caso, para pequenos teores de substituição,
o material fresado apresenta potencial de uso, o que já representa uma importante
alternativa para a redução do impacto ambiental gerado pela disposição irregular deste
resíduo.
Ao decréscimo de resistência causado nas misturas com teores superiores de
substituição podemos mencionar o fato do agregado do material fresado estar envolto
pelo CAP, fato este que pode modificar a textura externa dos grãos, deixando-a menos
rugosa, e pela estrutura oleosa do asfalto que pode acarretar em uma diminuição na
aderência entre os agregados e a pasta de cimento Portland surgindo daí uma hipótese
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que possa explicar a diminuição da resistência, uma vez que não evidencia-se nenhum
outro fator que possa ter levado a tal consequência.
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Resumo: As Redes de sensores sem fio (RSSF) se mostram como grandes aliadas em aplicações médicas para
monitoramento de grandezas fisiológicas, tais como batimentos cardíacos, temperatura, pressão ou atividade elétrica
muscular (eletromiografia). Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma aplicação de monitoramento do sinal de
eletromiografia utilizando RSSF com topologia multi-hop, em ambiente aberto, proporcionando liberdade de
movimentação ao paciente bem como a melhoria na qualidade de vida. Para tanto, foi implementada uma estrutura
de comunicação utilizando o padrão IEEE 802.15.4, viabilizando o monitoramento das grandezas fisiológicas utilizando
nodos interconectados em forma de backbone, ampliando a área de cobertura da rede. Foi desenvolvido um protótipo
vestível para possibilitar a validação da infraestrutura, e uma aplicação para visualização em tempo real do
monitoramento e armazenamento dos dados para posterior análise. Os resultados obtidos mostraram-se satisfatórios,
sendo possível através da rede de sensores sem fio, a aquisição do sinal de eletromiografia de um paciente enquanto
se desloca por determinada área de cobertura.
Palavras-Chave: Redes de sensores sem fio, ZigBee, eletromiografia.

1 INTRODUÇÃO
Shue e Conrad (2013) definem redes de sensores sem fio (RSSF) como redes
de pequenos dispositivos de baixo consumo, que possuem sensores e operam juntos em
uma rede sem fio. Cada dispositivo é chamado de nodo, composto de um sensor, um
dispositivo de comunicação sem fio e um microprocessador. Cada nodo pode ter uma
função diferente na rede, de acordo com a topologia utilizada, podendo os mesmos
servirem como sensor ou apenas como roteador.
Sistemas de RSSF vem sendo amplamente utilizados para monitorar
propriedades físicas e ambientais em grandes áreas, como temperatura, pressão,
luminosidade e vibração (PANNU; KUMAR, 2015). Segundo Akyildiz, et al. (2002), na
área da saúde, nodos de sensores podem ainda ser utilizados para monitorar pacientes
com alguma doença ou limitação. Atualmente, grande parte das aplicações já oferecem
comunicação sem fio, só que limitadas a uma determinada área, ou seja, redes de apenas
um salto.
Uma rede com múltiplos saltos se mostra como topologia ideal para que a
aplicação possa proporcionar mobilidade ao nodo que executa o sensoriamento, ao
mesmo tempo que amplia a área de cobertura. Neste trabalho foi adotada a topologia
multi-hop, onde os nodos são roteadores e se comunicam através de múltiplos saltos na
rede. Esses nodos são divididos em três tipos, um coordenador, que é a base de
recepção dos dados provenientes da rede, nodos roteadores, que funcionam como pontos
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de acesso na rede, e o nodo final que realiza a aquisição dos dados provenientes da
eletromiografia superficial. O objetivo deste trabalho é desenvolver uma aplicação de
monitoramento de grandezas fisiológicas e utilizar uma infraestrutura de comunicação de
sensores sem fio capaz de realizar o sensoriamento fisiológico em grandes áreas e
possibilite manter a qualidade do sinal de eletromiografia enquanto o paciente se desloca
pela área de cobertura da rede.
2 METODOLOGIA
A construção da aplicação se deu em três etapas distintas: a aquisição dos
dados, a estrutura de rede (backbone) e a recepção e tratamento dos dados. Para
aquisição dos dados, foi utilizado o eletro-miógrafo (EMG) presente na plataforma eHealth V2.01 da Cooking Hacks, que é compatível com Arduino. Para a estrutura da rede,
foram utilizados kits Arduino/Xbee, e a rede foi montada da mesma forma proposta por
Casagrande et al. (2017). Para a recepção e tratamento dos dados, foi desenvolvida uma
aplicação em C#.
Para a etapa de aquisição dos dados foi construído um protótipo vestível,
composto por um Arduino Uno, um shield Xbee, uma plataforma e-Health V2.0, e uma
bateria de duas células de 7.4V. Além disso, foi adicionado um módulo micro SD, para
servir de datalogger, visto que havia a possibilidade de perda de dados durante a
transição entre roteadores, já que o nodo final pode ficar de 3 a 4 segundos desconectado
enquanto se desassocia do roteador atual e se associa ao próximo. Com a inclusão do
módulo, quando o nodo estiver desassociado, o mesmo grava as medições do sinal no
cartão SD, e assim que se associar novamente, a transmissão recomeça a partir dos
dados gravados. O algoritmo para o nodo final, baseia-se na leitura do sinal EMG, de
acordo com o proposto acima, e nos testes de RSSI dos pacotes recebidos. A cada 1
segundo, o nodo final recebe um pacote do coordenador e verifica o RSSI do pacote. Se a
média dos 3 últimos pacotes for menor que -87dB2, o nodo se desconecta e
imediatamente se reconecta ao nodo mais próximo ou aquele que oferece melhor sinal,
reduzindo o tempo que o nodo fica desconectado de 7 para 3 a 4 segundos. O protótipo
desenvolvido pode ser observado na Figura 1.

1

https://www.cooking-hacks.com/documentation/tutorials/ehealth-biometric-sensor-platform-arduinoraspberry-pi-medical
2
Valor com base em testes feitos, a média do RSSI quando o nodo perde o sinal é de -92dB (média de 10
testes a 4.8 Kbps). Para confiança foi estabelecido o valor da média + 5dB.
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Figura 1 - Protótipo

Fonte: Autor.

Casagrande et al. (2017) propõe a utilização da topologia multi-hop com nodos
conectados a um backbone IEEE802.15.4, demonstrando que taxas entre 18 Kbps a 24
Kbps são suficientes para atender aplicações de monitoramento de dados fisiológicos,
visto que, para eletro-miógrafos com eletrodos de superfície, o espectro de frequência do
sinal se encontra entre 20 Hz e 400 Hz3, e que pelo teorema de Nyquist a frequência de
amostragem deve ser pelo menos duas vezes maior que a frequência do sinal. Portanto, a
frequência de amostragem escolhida foi de 1 KHz. Os autores utilizaram pacotes com 90
bytes, sendo efetivamente 72 bytes de dados, desta forma, como o sinal medido pela
plataforma ocupava 2 bytes, obtinha-se 36 medições por pacote à uma taxa de 20 Kbps
para a frequência de amostragem escolhida. Para os nodos roteadores utilizou-se kits
com Arduino e shields Xbee, ligados a uma infraestrutura fixa de alimentação de 11.4V. A
disposição dos nodos na topologia utilizada é mostrada na Figura 2, lembrando que o
nodo sensor, pode se locomover livremente pelo espaço de abrangência da rede.
Figura 2 - Topologia utilizada, com um nodo coordenador e três nodos roteadores

Fonte: Casagrande et al., 2017.

3

http://www.shimmersensing.com/images/uploads/docs/EMG_User_Guide_Rev1.12.pdf
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Na recepção dos dados no computador pessoal, utilizou-se um kit Xbee-Explorer, o
qual conectava-se via USB sem a necessidade de um Arduino. Foi desenvolvida uma
aplicação que permite a pré-visualização em tempo real das medições do EMG e também
a gravação dos dados no disco rígido do computador, para posterior avaliação. A
aplicação permite escolher a porta em que o nodo coordenador está conectado, permite
algumas configurações da pré-visualização, como quantidade de amostras e tempo de
atualização dos dados, visto que existem limitações, como por exemplo, mostrar 1000
amostras faria a pré-visualização dos dados atrasar, e com isso a leitura dos dados da
porta serial também, causando possível perda de dados presentes no buffer do dispositivo
sem fio. A aplicação também provê a opção de dados de 8 bits, caso os dados
provenientes da rede sejam de 1 byte ao invés de 2 bytes. Outra opção disponível é a
desativação da gravação dos dados, caso o intuito seja apenas a pré-visualização. Vale
salientar que o programa é baseado em threads, que executam ao mesmo tempo,
existindo uma para leitura dos dados da porta serial, outra para gravação dos dados no
disco rígido, outra para criar a pré-visualização, e outra responsável por enviar um pacote
a cada um segundo para o nodo final, a fim de atualizar o RSSI do nodo. A tela do
programa desenvolvido pode ser observada na Figura 3.
Figura 3 - Tela do programa desenvolvido

Fonte: Autor.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas Figuras 4 e 5 é possível observar o resultado das medições obtidas
através do protótipo construído. Este sinal apresenta as contrações do músculo do bíceps
utilizando apenas um filtro de média móvel (de tamanho 0.05 vezes a frequência de
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amostragem), visto que a plataforma e-Health V2.0 implementa filtros analógicos próprios
para EMG. Ainda assim é possível considerar que o valor determinado de -87dB como
gatilho para que o nodo se desconectasse da rede e se reconectasse, mostrou-se como
definição importante, já que o tempo desconectado do nodo diminui de 7 para um valor
entre 3 a 4 segundos. A estrutura de rede proposta por Casagrande et al. (2017),
mostrou-se como topologia ideal para a execução da aquisição do sinal, resultando na
possibilidade da aquisição do sinal em estrutura multi-hop. Avaliando o sinal obtido,
conclui-se que o sistema montado (protótipo, backbone e aplicação) para aquisição dos
dados é suficiente e eficiente, uma vez que permite a aquisição sem fio, em redes com
topologia multi-hop. Vale salienta, que o sinal obtido foi avaliado por um profissional da
área (Fisioterapia) e foi descrito como um sinal muscular de três contrações, validando o
sistema desenvolvido.

Figuras 4 e 5 – Sinal de EMG obtido através do protótipo (a esquerda) e obtida através do banco de dados (a direita)

Fonte: Autor.

Vale salientar que o sinal à direita foi obtido a partir do banco de dados EMGNET4
(Hogrel, 2010), e que não possuem os mesmos limites de gráfico, visto que são obtido a
partir de diferentes eletromiógrafos. Contudo, é possível fazer a comparação já que as
duas imagens mostram 3 contrações do músculo do bíceps, e que mostram semelhança
entre o sinal e picos de contração.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A construção do protótipo e sua validação mostra-se como um importante
avanço na aquisição sem fio de sinais fisiológicos onde a mobilidade e o conforto do
4

www.emglab.net
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paciente são considerados. Através dos testes realizados e utilizando as tecnologias
disponíveis, se provou possível a aquisição de um sinal EMG, com frequência de
amostragem de 1 KHz, através de um equipamento vestível utilizando uma rede com
estrutura multi-hop. Como trabalhos futuros, sugere-se testes para aquisição de EMG e
de outros sinais como ECG e outros sensores, utilizando a estrutura construída, além de
testes de otimização dos dados nos pacotes de envio, visto que no algoritmo utilizado,
uma medição de 10 bits ocupava um espaço de 16 bits, o que totalizava 216 bits livres,
que permitiria 20 medições a mais por pacote. Desta forma, o intervalo entre envios de
pacotes poderia ser maior, e consequentemente a taxa de dados menor podendo-se
melhorar a confiança nos dados ou até mesmo aumentar a frequência de amostragem do
sinal. Vale ressaltar que a realização do trabalho se mostra de grande importância no
crescimento acadêmico pois alia os conhecimentos obtidos à aplicação dos mesmos em
soluções que inovam ou melhoram processos, como o monitoramento sem fio de
grandezas fisiológicas.
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Resumo: A Incontinência Urinária (IU) consiste em qualquer queixa de perda involuntária de urina, cuja
severidade pode acarretar problema social ou higiênico, interferindo na qualidade de vida (QV). Da mesma
forma que a IU, o sono também interfere na QV, pois pode alterar o funcionamento cognitivo, físico e social.
O objetivo desse estudo foi avaliar a QV e qualidade do sono de mulheres com e sem IU, participantes do
projeto ritmo e saúde da Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma (AFASC). Foi aplicado o
King’s Health Questionnaire (KHQ) que avalia QV em mulheres com IU e o Índice de Qualidade do Sono de
Pittsburgh (PSQI), que indica a qualidade do sono, em mulheres participantes da ginástica do projeto Ritmo
e Saúde, com idade de 30 a 85 anos. A partir dos questionários foi realizada uma correlação dos dados
coletados para obter conhecimentos sobre a relação da QV e qualidade do sono nestas mulheres por faixa
etária e escolaridade. Das 97 mulheres avaliadas, 37 delas classificaram o sono ruim, e 18 tinham IU. No
grupo de IU, prevaleceu quem tinha mais de 50 anos e que eram analfabetas ou ensino fundamental
incompleto, tendo em vista a QV acometida e o sono delas classificado bom. Já nas que tinham menos de
50 anos, o sono foi classificado ruim e tiveram menor frequência a ter IU.
Palavras-Chave: Incontinência Urinária; Sono; Qualidade de vida; Mulheres.

1 INTRODUÇÃO
A Incontinência Urinária (IU) é definida pela International Continence Society
(ICS) como “qualquer queixa de perda de urina”, não levando em consideração o grau de
incômodo e constrangimento social ou higiênico1. Cerca de 14% a 57% das mulheres com
idade de 20 a 89 anos são acometidas2, 3.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em média 200 milhões de
indivíduos possuem IU, indiferente de idade e do sexo, porém a população mais afetada é
do sexo feminino, onde as taxas de prevalência

atigem até 69% . Sua prevalência

aumenta com a idade, menopausa e número de partos, principalmete acima de 40 anos,
estimando-se que mais de 50% dos paciente com IU não tem conhecimento do seu
problema.
O diagnóstico de IU deve ser feito com exame ginecológico, avaliação funcional
do assoalho pélvico, diário miccional, estudo urodinâmico, pad teste (absorvente), teste
de Bonney e Cotonete e questionamentos em vários sentidos, abrangendo toda a rotina
sobre ir ao banheiro, se há micção durante o sono, ao tossir, espirrar, levantar, caminhar,
correr, relações sexuais, entre outras.
Existem diferentes tipos de IU, tais como: IU de esforço onde há aumento da
pressão intra-abdominal; IU de urgência, mais comum em idosas, onde ocorre perda de
urina acompanhada por urgência de ir ao banheiro; IU mista que apresenta sintomas de
IU de esforço e IU de urgência, havendo sempre a prevalência de uma sobre a outra1.
ISSN: 2526-4044 p. 634 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Pelos inúmeros constrangimentos sociais, desconforto, sentimentos de medo,
vergonha e humilhação e consequente alteração da rotina social e impactos físicos,
emocionais e psicológicos, a IU podem interferir diretamente na qualidade de vida (QV)
desses pacientes7,8. Segundo a OMS, QV é definida como a “percepção do indivíduo de
sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores em que vive, e em
relação a suas metas, expectativas, padrões e conceitos”, é uma observação individual e
subjetiva na qual o indivíduo observa e avalia a situação de sua própria saúde, analisando
áreas como a prática física, o bem-estar psicológico e social, o sono e a dor (WHO/QOL,
1995).
Para avaliar a QV, existem questionários genéricos e questionários específicos
para determinada patologia. Como exemplo de questionário específico há o King’s Health
Questionnaire (KHQ), validado para a língua portuguesa em 2003, ele é pontuado de 0 a
100 por cada um de seus domínios, e quanto maior a pontuação pior a qualidade
relacionada àquele domínio11. Por outro lado, a boa qualidade do sono é importante para
manutenção de QV, garantindo desempenho psicomotor e cognitivo e diminuindo as
chances de desenvolver problemas, como a depressão12.
É de grande importância levar em conta o sono, pois a má qualidade pode
gerar déficit de atenção, redução de velocidade de resposta, prejuízos na memória,
concentração e desempenho. Isso acaba interferindo nas atividades de vida diária que
posteriormente interfere na QV16.

2 METODOLOGIA
O estudo foi aprovado sob o parecer n: 2.201.241 pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), Criciúma (SC) e
respeitou os preceitos da Resolução 462/2012 do Conselho Nacional de Saúde.
Para a realização de triagem de mulheres com presença de IU, foi aplicado no
primeiro momento um questionário criado pelo pesquisador, o qual, além de conter dados
pessoais (faixa etária e escolaridade), abrangia esclarecimentos sobre IU, seguida de
questionamento quanto ao participante identificar possuir ou não a mesma.
Em um segundo momento as mulheres que não relataram IU preencheram
apenas o questionário de qualidade do sono (PSQI), e logo as mulheres com auto relato
de IU, foram submetidas aos questionários que avaliam a QV (KHQ) e de qualidade do
sono (PSQI).
A QV foi avaliada pelo KHQ validado para a língua portuguesa em 2003, que
conta com 21 questões.
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A qualidade do sono é avaliada pelo questionário: PSQI que avalia a qualidade
subjetiva do sono e se há algum distúrbio ou transtorno do sono. O questionário conta
com 10 questões.
Os dados coletados foram analisados com auxílio do software IBM Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS) versão 22.0. As variáveis quantitativas foram
expressas por meio de mediana e amplitude interquartil (com correção de Tukey) quando
não apresentaram distribuição normal e por média e desvio padrão quando seguiram esse
tipo de distribuição.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Entre os 10 bairros que foram visitados para realização da pesquisa, foi obtido
total de 106 mulheres que responderam os questionários, porém 9 mulheres erraram ao
preencher o questionário, onde consecutivamente foram descartados. Totalizou 97
mulheres avaliadas que preencheram corretamente todos os documentos e questionários,
18,6% apresentaram IU, assinalando o item “sim” no questionário criado pelo
pesquisador.
Tabela 01. Características demográficas, qualidade do sono e incontinência urinária em mulheres participantes de
projeto Ritmo e Saúde da AFASC. Criciúma, SC (2017).

Idade

Média ± Desvio padrão ou n(%)
n=97
50,06 ± 8,75

Escore de Pittsburgh
Boa
Ruim
Distúrbio do Sono

6,00 (3,50 - 9,00)
34 (35,1)
49 (50,5)
14 (14,4)

Incontinência Urinária
Sim
Não

18 (18,6)
79 (81,4)

Escolaridade
Analfabeto ou fundamental incompleto
Fundamental completo ou médio incompleto
Médio completo ou superior incompleto
Superior completo

20 (20,6)
24 (24,7)
37 (38,1)
16 (16,5)

Variáveis

*PSQI: Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh17.

Entre as 18 mulheres que tinham IU, 10 delas tinham mais de 50 anos de idade
e 50,0% eram analfabetas ou tinham ensino fundamental incompleto, não havendo
diferença estatisticamente significativa entre a qualidade de vida e escolaridade entre as
faixas etárias consideradas (tabela2).
Tabela 02. Qualidade de vida e escolaridade das mulheres com incontinência urinária conforme a faixa etária.
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Variáveis
KHQ
Percepção geral da saúde
Impacto da Incontinência
Limitações nas atividades
diárias
Limitações Físicas
Limitações Sociais
Limitações Pessoais
Emoções
Sono e Disposição
Medidas de Gravidade
Escolaridade
Analfabeto ou fundamental
incompleto
Fundamental completo ou
médio incompleto
Ensino médio completo ou
superior incompleto

Idade
≤ 50 anos
n=8

>50 anos
n=10

Valor – p

50,00 (25,00 - 50,00)
50,00 (33,00 – 100,00)
33,00 (8,25 – 62,75)

50,00 (43,75- 50,00)
67,00 (33,30 – 67,00)
17,00 ( 0,00 – 33,00)

0,423*
0,890*
0,135**

41,50 (17,00 – 87,50)
22,00( 0,00 – 38,50)
0,00 (0,00 – 24,75)
16,50 (0,00 – 46,75)
25,00 (4,25 – 45,75)
41, 50 (33,00 – 62,75)

33,00 (16,90 – 50,00)
5,50 ( 0,00 – 11, 10)
0,00 (0,00 – 8,25)
0,00 (0,00 – 22,00)
17,00 (0,00 – 66,25)
25,00 (14,83 – 41,70)

0,356**
0,207*
0,706*
0,272*
0,786*
0,057**

2 (25,0)

5 (50,0)

0,156***

2 (25,0)

4 (40,0)

4 (50,0)

1 (10,0)

*Valor obtido por meio da aplicação do teste U de Mann-Whitney. **Valor obtido por meio da aplicação do teste t de
student. ***Valor obtido por meio da aplicação do teste razão de verossimilhança KHQ: King’s Health Questionnaire 11.

Na análise de resíduo as mulheres com mais de 50 anos, analfabetas ou com
ensino fundamental incompleto apresentaram maior frequência a terem IU.
Tabela 03. Análise da Incontinência Urinária por faixa etária e escolaridade das mulheres:

Idade
≤ 50 anos
> 50 anos

Incontinência Urinária
Sim
Não
n=18
n=79
52,56 ± 7,71
49,49 ± 8,42
8 (44,4)
44 (55,7)
10 (55,6)
35 (44,3)

Escore de Pittsburgh
Boa
Ruim
Distúrbio do Sono

8,22 ± 7,73
3 (16,7)
10 (55,6)
5 (27,8)

6,11 ± 3,92
31 (39,2)
39 (49,4)
9 (11,4)

Escolaridade
Analfabeto ou fundamental incompleto
Fundamental completo ou médio incompleto
Ensino médio completo ou superior incompleto
Superior Completo

7 (38,9)b
6 (33,3)
5 (27,8)
0 (0,0)

13 (16,5)
18 (22,8)
32 (40,5)
16 (20,3)b

Variáveis

Valor - p
0,151**
0,388****
0,021*
0,085***

0,012***

**Valor obtido por meio da aplicação do teste t de student. ****Valor obtido por meio da aplicação do teste Qui-quadrado
de Pearson. *Valor obtido por meio da aplicação do teste U de Mann-Whitney. ***Valor obtido por meio da aplicação do
teste razão de verossimilhança.

Nas mulheres com IU observa-se que a maioria tinha entre 52 a 56 anos de
idade, e que ou eram analfabetas ou tinham ensino fundamental incompleto. Em relação
ao sono, a maior parte (10 delas) apresentaram o sono ruim.
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Tabela 04. Informações referentes às mulheres com Incontinência Urinária, qualidade de vida e qualidade do sono por
faixa etária e escolaridade.

Idade

Média ± DP ou n=(%)
n=18
52,56 ± 7,10

Escore de Pittsburgh
Boa
Ruim
Distúrbio do Sono

8,22 ± 3,73
3 ( 16,7)
10 (55,6)
5 (27,8)

Escolaridade
Analfabeto ou fundamental incompleto
Fundamental completo ou médio incompleto
Ensino médio completo ou superior incompleto

7 (38,9)
6 (33,3)
5 (27,8)

King’s Health Questionnaire
Percepção geral da saúde
Impacto da Incontinência
Limitações nas atividades diárias
Limitações Físicas
Limitações Sociais
Limitações Pessoais
Emoções
Sono e Disposição
Medidas de Gravidade

50,00 (25,00 – 50,00)
67,00 (33,00 – 75,25)
25,00 (0,00 – 37,25)
33,00 (17,00 – 50,00)
11,00 (0,00 – 22,00)
0,00 (0,00 – 8,25)
5,50 (0,00 – 22,00)
17,00 (0,00 – 54,00)
33,00 (17,00 – 47,75)

Variáveis

O grupo avaliado, composto por 97 mulheres, foi classificado conforme idade e
escolaridade. No primeiro caso, as mulheres foram divididas em maiores ou menores que
50 anos. Já no quesito escolaridade, o grupo foi estratificado em mulheres analfabetas até
ensino superior completo.
Em um estudo realizado com 686 indivíduos idosos no norte de Minas Gerais,
contando com homens e mulheres, foi concluído que as mulheres são mais acometidas
(64,9%) com IU. E a idade entre a média das mulheres com IU predominou entre 60 a 69
anos, a escolaridade delas foi entre analfabeto e ensino fundamental incompleto.
Referente a autopercepção geral da saúde elas relataram estar regular 20. Já no presente
estudo nas 18 mulheres com IU, encontrou-se maior suscetibilidade em quem tinha maior
que 50 anos e que eram analfabetas ou não tinham ensino fundamental completo.
As mulheres analfabetas ou com ensino fundamental incompleto maiores que
50 anos tiveram frequência numericamente superior em ter IU do que as com ensino
superior completo e menores que 50 anos, que quase não apresentam IU. Outro estudo
diz que se tem mais prevalência de IU em mulheres idosas por ter diferença anatômica na
uretra e assoalho pélvico, e por causa dos efeitos da gestação, parto e alterações
hormonais. Além de elas considerarem a IU como um acontecimento natural do
envelhecimento 21,22.
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Pode-se observar que 64,9% das mulheres entrevistadas apresentaram sono
ruim. Especificamente no grupo das mulheres portadoras de IU, 83,3% mulheres
apresentaram distúrbios ou sono de má qualidade. O sono pode ser alterado devido as
condições causadas pela IU como a noctúria e enurese noturna. A falta de uma noite de
sono pode causar cansaço durante o dia23.
Das mulheres com IU, maiores que 50 anos, analfabetas ou com ensino
fundamental incompleto, foi possível ver que a 55.6% tem o sono ruim (avaliado pelo
PSQI). Em um estudo transversal, cujo objetivo foi analisar a associação de distúrbios do
sono e doenças crônicas não transmissíveis em pacientes com mais de 40 anos de idade,
atendidos por Unidades Básicas de Saúde de Presidente Prudente, verificou-se que
existe associação da má qualidade do sono com a hipertensão, tendo em vista a apnéia
do sono, também considerou a obesidade como um fator e a falta de atividade física24.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo verificou que entre todas as mulheres avaliadas, a escolaridade
ficou entre ensino médio completo ou superior incompleto. E que 49% apresentaram sono
ruim e apenas 18,6% das mulheres tinham IU.
As mulheres com mais de 50 anos de idade e que eram analfabetas ou com
ensino fundamental incompleto tiveram maior frequência de IU, já as mulheres com
menos de 50 anos e que possuem ensino superior apresentaram menor frequência de IU.
No grupo de mulheres com IU, às que tinham menos de 50 anos demonstraram
alteração na QV sob a percepção de saúde e impacto da incontinência, e classificaram o
sono como ruim. Já as mulheres com mais de 50 anos tiverem a classificação do sono
boa.
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Resumo: A queima é um processo de combustão que tem como produtos agentes com toxicidade
significativa, sendo em muitos casos um processo indesejável. A fim de evitar a combustão, faz-se
necessário o emprego de materiais com função retardante de chama. O polifenilfosfonato contendo 4,4’dihidroxibenzofenona é um polímero que tem função retardante de chamas. Buscando melhorar tal
propriedade, realizou-se nesse trabalho um processo de purificação do polifenilfosfonato, com a finalidade
de obter um maior grau de pureza. Foram realizados ensaios de purificação para um polifenilfosfonato e
análise termogravimétrica, a fim de visualizar a influência do tratamento na função do polímero de retardar
chama. Os resultados obtidos mostraram que os processos de purificação empregados não apresentam
influência na característica de retardar chamas do polifenilfosfonato.
Palavras-Chave: rotas de purificação, polifenilfosfonato, analise termogravimétrica.

1 INTRODUÇÃO
O polifenilfosfonato (PFF) é um polímero com um grupo fosfonato em sua
estrutura molecular o que o permite ter um átomo de fósforo na cadeia principal do
polímero lhe conferindo propriedades retardantes de chama. Tal polímero é produzido a
partir da reação entre os monômeros 4,4’-dihidroxibenzofenona (DHBF) e dicloreto de
fenilfôsfonico (DCFF). A reação empregada na produção do PFF é uma reação do tipo
polimerização por condensação interfacial. Para isso são utilizados solventes e reagentes
de caráter orgânico e inorgânico, o que faz com que o grau de pureza do polímero não
seja completo e, consequentemente, pode afetar na sua eficiência em retardar combustão
(DOMINGUINI, 2015).
A síntese de aditivos retardantes de chama é importante uma vez que a
utilização de materiais poliméricos e a incidência de incêndios vêm crescendo, causando
além de tragédias, muita poluição. A emissão de fumaça em ambientes fechados pode
causar basicamente quatro efeitos nos seres humanos: perda de orientação por
obscurecimento

e

lacrimogênese,

toxidez

dos

gases

emitidos,

sufocação

e,

consequentemente, pânico. A inserção de um aditivo organofosforado na estrutura
polimérica permite uma retardância à combustão de forma significativa, apesar de seu
custo elevado (GALLO; AGNELLI., 1998; DOMINGUINI, 2015).
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Um dos testes mais importantes de queima é a técnica da queima vertical, esse
teste tem por finalidade conhecer a capacidade do material de propagar a chama na
mesma direção que se propaga os produtos da pirólise, a direção vertical. É um teste
rigoroso devido às condições de queima ser favoráveis. O teste de queima vertical se
presta a comparar dois materiais em suas estritas condições experimentais, sem ter
correlação

com

condições

reais

de

incêndio.

Este

teste

tem

sido

aplicado

internacionalmente a fim de caracterizar a inflamabilidade de compostos poliméricos
utilizados em eletrodomésticos (GALLO; AGNELLI., 1998).
A termogravimetria é uma técnica de análise térmica onde determinada a
variação da massa amostra em uma função da temperatura, ou tempo de aquecimento,
utilizando de um programa controlado de temperatura. Os métodos termogravimétricos
podem ser classificados em não isotérmico, onde a perda de massa registrada
continuamente conforme a temperatura aumenta isotérmico, a temperatura é constante e
a massa da amostra varia em função do tempo, quase-isotérmico, no instante em que a
amostra começa a perder massa a temperatura é mantida constante até a massa
estabilizar, este procedimento pode ser repetido em cada etapa de decomposição térmica
(PEREIRA, 2013).
Determinados fatores podem influenciar na curva da análise termogravimétrica
(TGA), como, por exemplo, quantidade de amostra, tamanho de partículas, natureza da
amostra, compactação da amostra, etc. Nas curvas a perda de massa, disposta na
vertical em percentagem, é caracterizada pelas temperaturas Ti e Tf no eixo horizontal,
sendo Ti a temperatura inicial de decomposição da amostra e Tf a temperatura final. A
TGA é uma técnica analítica quantitativa e qualitativa, sendo capaz de produzir resultados
rápidos e reprodutíveis, podendo ser utilizada no melhoramento de produtos finais
(PEREIRA, 2013).
Visando os fatores supracitados o presente tem por objetivo elucidar o estudo
da influência da purificação de um polifenilfosfonato na sua ação retardante de chama,
utilizando como variável os processos de purificação.
2 METODOLOGIA
Utilizou-se da versão otimizada da metodologia apresentada pelo Dominguini
(2015), na obtenção de um PFF. Os reagentes utilizados são apresentados na Tabela 01.
Foi empregado um reator de vidro encamisado, de 200 mL. Mantendo-se o sistema com a
temperatura controlada, em refluxo constante e agitação para controle da reação.
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Adicionou-se as soluções previamente preparadas de cloreto de benziltrifenilfosfônio
(CBTF), 0,1 mol/L, dissolvido em diclorometano (DCM) e uma solução de NaOH 1,0
mol/L, sendo agitadas por 30 ± 1 minuto, a 4˚C, dando origem a uma mistura bifásica.
Sequencialmente foi adicionado simultaneamente duas soluções, a primeira de DHBF
(0,007 mol/L) dissolvido em DCM e 0,0114 mol de DCFF, como recebido do fornecedor.
Mantendo-se a solução obtida sob agitação por um período de quatro horas, com
temperatura de 4 ± 0,1˚C. Após esse período, precipitou-se com hexano, a frio, e água, o
polímero sintetizado. Para remover os resíduos de solventes, o polímero foi seco na
estufa na temperatura de 60 ˚C. A Figura 01 representa o sistema após adição de todos
os reagentes.
Tabela 01 – Reagentes utilizados na síntese e purificação do polímero
polifenilfosfonato.
Reagente

Pureza (%)

Fabricante

dicloreto de fenilfosfônio
4,4 -dihidroxibenzofenona
cloreto de benziltrifenilfosfônio
diclorometano
hexano
hidróxido de sódio
água destilada

90,0

Sigma Aldrich

99,0

Sigma Aldrich

99,0

Sigma Aldrich

99,9
-97,0
--

Vetec
Neon
Dinâmica
--

Fonte: autor

Figura 01 – Conjunto de refluxo empregado na síntese do polifenilfosfonato.

Fonte: autor
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Para os processos de purificação, dividiu-se o PFF em duas frações,
armazenando a primeira fração (A2), que corresponde a um quarto da massa total, e a
segunda fração (A3), sendo o restante do valor da massa, para posteriores análises. A
fração A2 passou inicialmente pelo processo de filtração simples que consiste em colocar
o polímero em um filtro, aquecer aproximadamente 600 mL de água à 60 ˚C e passar a
água no filtro com polímero, posteriormente com a mesma amostra realizou-se o processo
de refluxo com hexano. Essa metodologia consiste em adicionar o polímero e 100 mL de
hexano num balão de fundo chato conectado a um condensador em cima de uma chapa
de aquecimento, mantendo a agitação constante e aquecimento de aproximadamente
68˚C, até que o processo de refluxo tivesse início, permanecendo por aproximadamente
uma hora, após o polímero foi retirado e seco em estufa á 60˚C para posterior
armazenamento. Para a fração A3 realizou-se inicialmente o refluxo em água e
posteriormente o refluxo em hexano, utilizando da mesma metodologia do refluxo em
hexano da primeira fração, sendo no caso do refluxo em água o emprego de 100 mL de
água e temperatura de aquecimento de aproximadamente 95˚C.
Inicialmente solubilizaram-se as frações A2 e A3 in natura e as frações A2 e A3
tratadas, em acetato de etila juntamente com PS, sendo o PS um polímero com fácil
aplicabilidade. Após completamente evaporado o solvente restou-se apenas a película
polimérica. Também se preparou um filme apenas contendo PS, para comparação.
As frações A2 e A3 de PFF in natura e suas respectivas películas poliméricas
foram utilizadas para realizar TGA. Esta análise foi realizada em atmosfera de nitrogênio,
em um analisador Shimadzu (TGA-50), em um intervalo de temperatura de 25 a 900 °C,
com taxa de aquecimento de 10° C.min-1. As análises foram realizadas no Laboratório de
Polímeros da UCS.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 02 mostra os resultados da análise termogravimétrica das amostras
dos processos de purificação A2 e A3, antes e após o tratamento, bem como da amostra
branco.
A curva característica do material branco apresenta apenas uma queda de
massa, característica da decomposição uniforme do poliestireno. Nesse caso, a quebra
das ligações em estruturas menores ocorre entre 300 e 400 ºC, contemplando
praticamente a decomposição de todo o material.
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As demais curvas apresentam o PS aditivado com polifenilfosfonato contendo
4,4´-dihidroxibenzofenona. É perceptível no destaque feito que o mesmo provoque um
aumento das temperaturas de degradação em relação ao polímero puro, evidenciando o
seu efeito retardante de chama. Em todos os casos há uma primeira degradação em
aproximadamente 150 ºC decorrente da eliminação de resíduos (solventes) do processo
de síntese e purificação do mesmo. Na média geral, há uma elevação da temperatura de
degradação de metade da amostra em torno de 40 ºC.
Por outro lado, analisando individualmente a curva, percebe-se que não há
mudança de resultado significativo quando comparadas as amostras in natura e as que
passaram por tratamento de purificação.
Figura 02 – Análise termogravimétrica das frações de polifenilfosfonato
A2 in natura
A3 in natura
Branco
A2 Tratado
A3 Tratado

100

Massa Residual (%)

100

50

50
0
300

320

340

360

0
200

400

600

Temperatura (ºC)
Fonte: autor
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados evidenciam que o polifenilfosfonato tem resultados positivos para
efeitos retardantes de chama no poliestireno. Por outro lado, a purificação do
polifenilfosfonato não traz melhorias na temperatura de degradação do poliestireno.
Nesse contexto, não há necessidade de purificação do polifenilfosfonato para
efeitos de melhoria de retardância de chama quando aplicado em poliestireno.
AGRADECIMENTOS
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Resumo: Diante da intensificação dos processos de globalização em múltiplos espaços, entende-se como
necessária a inserção dos Institutos Federais (IFs) no cenário internacionalizado. Contudo, esse processo
deve, assim como os IFs, promover o desenvolvimento regional, buscando desconstruir o conceito atual de
cultura dominante e cultura subordinada. Portanto, é necessário lançar um novo olhar para a
internacionalização da educação, buscando a democratização do acesso a ações ligadas a esse processo e
evidenciando o papel vital do ensino de línguas estrangeiras nesse contexto. Dessa forma, o presente trabalho
tem por objetivo analisar as ações tomadas no âmbito dos Institutos Federais no Brasil, desde 2009, para
promover a prática de idiomas e de intercâmbio cultural dentro das ações de Internacionalização do Ensino
Profissionalizante e Tecnológico no intuito de mapear suas atuais potencialidades e desafios a fim de que as
sugestões resultantes desta pesquisa possam ser de utilidade ao Departamento de Assessoria Internacional
do Instituto Federal Catarinense e fomentem o processo de Internacionalização dos Institutos. Por meio do
desenvolvimento deste trabalho foi possível perceber que, apesar dos esforços envidados pelos Institutos
visando a internacionalização, ainda não há uma efetiva política governamental institucionalizada para dar
suporte a estratégias específicas para a internacionalização e ensino de línguas no contexto dos IFs, o que
acarreta em ações individuais e não padronizadas por parte dos Institutos.
Palavras-Chave: Institutos Federais, Internacionalização, Políticas linguísticas.

1 INTRODUÇÃO
Considerando a intensificação dos processos de globalização em suas múltiplas
dimensões e a necessidade de transgredir as fronteiras tradicionais de produção científica,
entende-se como necessário lançar um olhar sobre o processo de internacionalização das
Instituições de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (EPCT) e suas
potencialidades. Segundo Woodward (2011), a globalização implica em uma interação
entre cultura e consumo, podendo levar elementos de uma cultura local a nível global por
meio de interesses econômicos, incorporando esses elementos à vida de outras
comunidades. A globalização pode modificar a dinâmica dos espaços e das fronteiras
previamente estabelecidas, de modo em que se torna pouco produtivo limitar a concepção
de ensino a uma disposição tradicional, presa aos domínios locais e sem uma efetiva troca
e construção de saberes entre pares de outras comunidades. A produção da ciência, assim
como os demais aspectos da vida em sociedade, torna-se enriquecida quando feita de
modo compartilhado.
Os Institutos Federais (IFs) caracterizam-se como instituições que visam não
estarem restritas ao seu território, mas abertas ao mundo. Essas concepções provêm do
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entendimento que o desenvolvimento técnico, científico e tecnológico é um processo
constante, que necessita estar ligado ao cenário em que está inserido para atingir seus
objetivos. Para aprimorar a qualidade e a proficuidade do ensino nesses processos, as
relações internacionais se demonstram como elementos catalisadores da construção do
conhecimento, uma vez que essas configuram-se como uma nova oportunidade e
possibilidade de troca de conhecimento e experiências (CAVALCANTE et al, 2015). Nas
relações acadêmicas, a internacionalização se apresenta como requisito medular para o
desenvolvimento tanto da instituição em si, quanto de cidadãos, principalmente quando se
trata do viés da educação científica e tecnológica. Torna-se então indispensável adquirir
conhecimentos acerca das realidades em outros lugares do mundo, investindo na
comunicação entre culturas, no entendimento das diferenças e na troca de saberes
(SCHMITZ et al, 2016).
É nesse sentido que em 2009 é composto o Fórum de Relações Internacionais
dos Institutos Federais (FORINTER). O grupo, composto por representantes de diferentes
Institutos que compõem a Rede Federal de EPCT, traçou as políticas de Relações
Internacionais dos Institutos Federais com objetivo de superar as fronteiras da ciência e
promover o diálogo aberto e profícuo com pares de outros países a fim de tornar plural a
produção de conhecimentos nas redes de Institutos. Essas ações culminaram no
documento intitulado “Política de Relações Internacionais dos Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia”, onde são traçadas, em linhas gerais, caminhos e
estratégias para que se desenvolva o processo de Internacionalização dos Institutos
Federais.
O processo de internacionalização dos Institutos Federais acarreta em
importantes benefícios para toda a comunidade escolar, incluindo discentes, docentes e
gestores. Segundo Knight (2004), a internacionalização é um “processo no qual se integra
uma dimensão internacional, intercultural ou global nos propósitos, funções e oferta de
educação pós-secundária”. Assim, o estabelecimento de acordos de cooperação
internacional permite o compartilhamento de conhecimento e práticas em ações em ensino,
pesquisa e extensão, bem como na formação pedagógica e administrativa. Para Schmitz
et al (2016), um dos maiores déficits detectados no estado do processo de
internacionalização da Rede Federal de Educação Tecnológica no que diz respeito à sua
estrutura administrativa, é o limitado domínio de língua estrangeira (doravante LE), tanto
por gestores quanto professores. Além disso, soma-se o fato de os currículos não estarem
adequados às propostas internacionalização, além da falta de recursos financeiros.
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Tanto para o fomento da internacionalização quanto para a formação de um
cidadão com perspectivas globais, o desenvolvimento de competências em LE se torna
indispensável. Ao desenvolver suas habilidades linguísticas, entender a cultura e as
interações sociais vigentes no(s) país(es) onde a língua-alvo é falada, o indivíduo passa a
poder exercitar sua comunicação com diferentes culturas, seja no campo da ciência, do
trabalho ou da vida social. Portanto, entende-se como indispensável o ensino de línguas
numa formação integral e cidadã, sendo essa uma forma de proporcionar aos indivíduos
sua integração intercultural (CAVALCANTE et al, 2015).
Nesse contexto, a educação intercultural se apresenta como um caminho para a
formação de cidadãos globalizados, que compreendam o valor das suas ações no mundo
em que vivem, propiciando a base para o cidadão plural seguir seu trajeto por “um processo
permanente de relações, comunicação e aprendizado entre pessoas, grupos, valores e
tradições distintas” (WALSH, 2005, p.10). Diante disso, objetiva-se, através do presente
trabalho, identificar e analisar as ações tomadas no âmbito dos Institutos Federais no Brasil,
visando a promoção da prática de idiomas e intercâmbio cultural, no intuito de mapear suas
atuais potencialidades e desafios visando que as sugestões resultantes desta pesquisa
possam ser de utilidade ao Departamento de Assessoria Internacional do Instituto Federal
Catarinense e fomentem o processo de Internacionalização deste Instituto.

2 METODOLOGIA
Esta pesquisa está sendo desenvolvida a partir do entrecruzamento dos campos
da Linguística Aplicada transdisciplinar e dos Estudos Culturais em Educação, contando
com os conceitos de Políticas Linguísticas, Internacionalização e documentos que tratam
do Ensino de Línguas no Brasil. A partir deste aporte teórico, embora esta pesquisa conte
com aspectos quantitativos, está sendo desenvolvido um estudo de abordagem qualitativa,
uma vez que o enfoque recai sobre a interpretação e significados da realidade investigada,
os quais são possíveis com o auxílio dos elementos valorativos. Assim, o significado é a
preocupação essencial da pesquisa qualitativa (TRIVIÑOS, 1987), sendo também o desta
pesquisa.
Será elaborado um panorama do atual estado do ensino de línguas com vistas
à Internacionalização e estabelecimento de políticas linguísticas em cada um dos 38
Institutos Federais. O objetivo está em mapear as potencialidades e desafios atuais do
referido processo e como os Institutos estão lidando com eles. Está em processo de
elaboração um levantamento a partir da base de dados dos Institutos Federais e de
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documentos de suas Assessorias de Relações Internacionais no sentido de levantar
informações acerca dos seguintes pontos:
Estão em análise os seguintes pontos: i) Existência de documento que
determine a política para ensino de línguas da instituição; ii) Presença de um Núcleo de
Línguas estabelecido; iii) Aplicação de testes de proficiência; iv) Oferta de cursos de línguas
com vistas a capacitar discentes, docentes e gestores para a internacionalização; v) Oferta
de cursos de Português para estrangeiros, sejam eles imigrantes, alunos de intercâmbio,
professores visitantes, ou outros membros da comunidade acadêmica internacional; vi)
Presença de convênio para ensino de línguas com instituições parceiras que não esteja
ligado a iniciativas da SETEC e FORINTER; vii) Desenvolvimento de sistema alternativo
próprio para ensino de línguas que não esteja ligado a iniciativas da SETEC e FORINTER.
Assim, objetiva-se através do mapeamento do atual estado das estratégias de
ensino de línguas e intercâmbio cultural nos Institutos Federais, promover o fomento e fazer
avançar os esforços em estabelecer políticas de gestão que se traduzam em ações
concretas para esse fim.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através da análise do documento “Política de Relações Internacionais dos
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia”, que possui enfoque na
compreensão da importância do papel das Relações Internacionais na educação
Profissional e Tecnológica no Brasil, foi possível observar o perfil da atual situação da
internacionalização dos IFs. Constatou-se, até o momento, a estagnação em um processo
de internacionalização que se enquadra no modelo OUT, definida por Amorim e Finardi
(2017) como uma internacionalização passiva, em que há somente o envio dos alunos para
outros países, e não há o recebimento de discentes de outras partes do mundo. Dentro
desse modelo, evidencia-se a escassez de acordos de mobilidade do Brasil com instituições
de países latinos. A troca intercultural regional na América Latina pode colaborar para
desconstruir a visão de consumidores do conhecimento advindo dos países centrais,
promovendo a integração e o desenvolvimento através da cooperação científica.
Fator de igual relevância é o preparo linguístico dos alunos enviados. Atualmente
há 16 Institutos Federais que possuem Núcleos de Línguas (NucLi) do Programa Idiomas
sem Fronteiras (IsF) (CONIF, 2017). Acredita-se que a expansão destas iniciativas para os
demais 22 Institutos que ainda não aderiram ao programa pode ser um fator positivo no
intuito de democratizar a aprendizagem de uma LE. A necessidade da democratização da
fala de uma LE advém dos problemas enfrentados em seu ensino na esfera pública desde
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a educação básica, conforme relatado por Baladeli (2015). Na realidade brasileira, essa
questão está associada a fatores socioeconômicos, uma vez que apenas os discentes que
possuem condições para arcar com os custos da educação privada têm acesso a
aprendizagem integral de uma LE. Portanto, ao projetar propostas de internacionalização
do ensino público, torna-se indissociável o planejamento de ações para a permanência e o
êxito de todos os discentes envolvidos.
Mediante as atuais propostas orçamentárias governamentais, diversos setores
da ciência, tecnologia e inovação vivenciam retrocessos. Um recente exemplo é a proposta
do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) em reduzir em pelo menos
11% o orçamento para despesas não obrigatórias do MEC (G1, 2018). A Coordenação de
Aperfeiçoamento Profissional de Nível Superior (CAPES) comunicou o MEC que caso a
proposta não seja revista, cerca de 200 mil bolsas dos programas de pós-graduação,
formação de profissionais da educação básica e de cooperação internacional podem ser
suspensas. De acordo com o ofício da CAPES (2018), “um corte orçamentário de tamanha
magnitude certamente será uma grande perda para as relações diplomáticas brasileiras no
campo da educação superior e poderá prejudicar a imagem do Brasil no exterior”.
Frente ao atual cenário, torna-se relevante evocar as considerações de
SCHMITZ et al (2016, p.11) acerca da necessidade em “fortalecer as estruturas
administrativas [..] para o cumprimento dos objetivos de cooperação e intercâmbio
internacionais, com vistas a uma robusta inserção dessas Instituições no cenário da
educação mundial”. Portanto, entende-se como essencial a busca pelo diálogo entre
culturas a fim de promover o desenvolvimento institucional e dos cidadãos por meio da troca
de experiências, promovendo a compreensão das diferenças, compartilhamento de
conhecimentos e o estímulo à solidariedade e cultura de paz.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao conceber que o mercado, a economia e o sistema cultural como um todo
funcionam a partir de uma visão global, deve-se evidenciar a necessidade da formação
profissionais na área profissionalizante, científica e tecnológica que acompanhem esse
cenário. Assim, entende-se que ao longo de sua formação os discentes devem ampliar sua
concepção de mundo, de modo em que exercitem suas habilidades enquanto profissionais
e cidadãos em contextos multiculturais, multiétnicos e plurilinguísticos. Além disso, ao
tratar-se de desenvolvimento das Relações Internacionais de uma instituição de ensino,
entende-se as ações de internacionalização não devem restringir-se ao corpo docente, mas
também abranger docentes e gestores. Dessa forma, há igualmente uma necessária
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adequação e ampliação de possibilidades dos processos de capacitação e a criação de
redes de trabalho no corpo de servidores, fomentando as trocas de experiências e
conhecimentos em nível de cooperação internacional.
O termo “troca”, nesse contexto, considera que todos os indivíduos têm algo a
dividir e algo a aprender. A responsabilidade dos Institutos Federais neste contexto tornase não apenas em fazer avançar os estudos nas diferentes áreas em que acordos de
cooperação em pesquisa, ensino e extensão que são firmados com instituições
estrangeiras de países centrais, mas também cooperar em países emergentes e periféricos
que buscam desenvolvimento técnico, científico e tecnológico e que se beneficiariam de
trocas de saberes a fim de dirimir ou amenizar essas lacunas.
A partir do desenvolvimento da pesquisa e suas inferências, pretende-se dar
continuidade ao trabalho no ano de 2019, em que o será empreendido o estudo acerca das
estratégias desenvolvidas pelos Institutos no que diz respeito ao ensino de línguas. Assim,
pretende-se propor sugestões e apontamentos para o fortalecimento desse processo, e
através dessas sugestões e apontamentos auxiliar o fomento e o planejamento do processo
de internacionalização dos Institutos Federais.
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Resumo: As ditas áreas de risco são locais onde as pessoas que ali habitam estão sujeiras a sofrer perdas
materiais, patrimoniais e danos a própria integridade física. Essas áreas ocorrem como consequência da
ocupação indevida de morros e encostas, das mudanças climáticas, da falta de conscientização da
população e fiscalização ineficiente por parte dos governantes. Para evitar desastres, perdas econômicas e
vítimas fatais é de suma importância o reconhecimento dessas áreas. Para isso um método muito
empregado nos últimos tempos é o mapeamento de áreas de risco. Estes mapeamentos unem informações
sobre as características geotécnicas dos solos de determinadas regiões possibilitando que seja feito um
plano de ocupação para a mesma. A primeira aparição dos mapeamentos ocorreu em 1902 na cidade de
Nova Iorque, a partir daí diferentes métodos foram desenvolvidos levando em consideração as
características da região onde foram estudados. O presente artigo tem como objetivo descrever três
métodos nacionais de mapeamento de áreas de risco através de revisões bibliográficas e avaliar aquele que
melhor se aplica a determinada necessidade, o primeiro deles é o método desenvolvido por Zuquette em
1987, o segundo é o método indicado pelo IPT e por fim o método estudado por Higashi em 2006. Os três
métodos citados fazem a utilização de mapas geotécnicos em suas metodologias.
Palavras-Chave: Área de risco, deslizamento, inundações, mapeamento geotécnico, métodos.

1 INTRODUÇÃO

Apesar de o Brasil não sofrer com terremotos e tsunamis, ano após ano
catástrofes como deslizamentos de terra e inundações tem deixado muitas vítimas e
também prejuízos econômicos ao país (BRASIL, 2017). No ano de 1995 um grande
desastre envolvendo deslizamentos e inundações deixaram 29 mortos na cidade de
Florianópolis e no sul do estado de Santa Catarina (SIEBERT, 2017). Esses
deslizamentos, em sua grande maioria, acontecem devido as mudanças climáticas e
também a má ocupação do solo, formando as denominadas áreas de risco.
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De acordo com o Ministério das Cidades (2006) as áreas de risco são locais
onde as pessoas que ali habitam estão sujeitas a sofrerem perdas materiais, patrimoniais
e danos a própria integridade física. Normalmente essas áreas são habitadas pela classe
social mais desfavorecida, devido a sua falta de recurso para adquirir uma área nas ditas
cidades legais (OLIVEIRA, 2004).
No presente artigo elaborado por alunas da sexta fase do curso de Engenharia
Civil do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Florianópolis, como parte dos
requisitos da disciplina de Mecânica dos Solos e Obras de Terra, realizou-se uma
pesquisa de cunho teórico descrevendo o que é um mapeamento de área de risco,
citando métodos considerados clássicos pela literatura atual, e o motivo destes serem
utilizados nas diversas áreas da engenharia civil e por fim apresentar o método mais
usual entre eles.
2 MAPEAMENTO GETÉCNICO DE ÁREAS DE RISCO

Segundo Higashi (2002) a ocupação das cidades tem ocorrido de forma
desordenada, o que tem evidenciado diversos problemas em relação ao uso e ocupação
do solo. Reafirmando assim a importância do estudo da mecânica dos solos no
planejamento dos grandes centros. O mapeamento das áreas de risco é um meio para
que medidas preventivas possam ser tomadas, já que este possibilita o reconhecimento
de áreas suscetíveis a processos adversos, como por exemplo deslizamentos de terra
(SOUZA, 2015).
O mapeamento das áreas de risco analisa de forma simultânea o comportamento e
as principais propriedades dos solos e das rochas, possibilitando o planejamento da futura
ocupação de uma determinada área, assim como a retificação de problemas nos núcleos
urbanos de natureza geotécnica (ZAINE, 2000).
Muitas metodologias foram desenvolvidas, mas, neste artigo abordaremos três
métodos nacionais de mapeamento sendo eles a metodologia descrita por Zuquette
(1987), a metodologia indicada pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e por
Higashi (2006).
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2.1 Metodologia de Zuquette (1987)

A presente metodologia busca conciliar as condições do relevo brasileiro com as
condições sócio econômicas do país, buscando uma boa relação entre custo e benefício
(RODRIGUES, 2008 apud ZUQUETTE, 1987).
O método de Zuquette (1987) é baseado em informações já existentes de uma
determinada região, dando origem aos seguintes documentos: mapas básicos
fundamentais, como por exemplo mapas topográficos e geológicos, mapas básicos
opcionais, mapas auxiliares, cartas derivadas ou interpretativas. (HIGASHI, 2006).
O mesmo autor descreve que, após o levantamento de dados já existentes, a
análise de informações (documentos produzidos no levantamento de dados) e
identificação das unidades homogêneas de solo tem-se as unidades geotécnicas, as
quais resultam em mapas normalmente com escalas entre 1:50.000 e 1:10.000 que
podem ser apresentados das três formas distintas, descritas abaixo na tabela 01.
Tabela 01 – Tipos de mapas obtidos através do Método de mapeamento de Zuquette (1987).

Tipos De Mapas

Representações

Mapa de Condições Geotécnicas Gerais

Caracterizam o meio físico sem que haja limitações
ou separações de áreas similares.

Mapa de Zoneamento Geotécnico Geral

Caracterizam o meio físico por meio do
zoneamento de áreas similares, considerando
determinados atributos de interesse.

Mapa de Zoneamento Geotécnico Específico ou
Carta de Aptidão

Caracterizam
uma
determinada
região
considerando apenas condições geotécnicas
relacionadas a uma única finalidade (estradas,
fundações e etc.)

Fonte: – Higashi (2006).

2.2 Metodologia IPT

A metodologia do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) foi desenvolvida na
década de 80 e os primeiros trabalhos geotécnicos realizados foram os mapas dos
morros de Santos e São Vicente em 1980, seguidos pelas cartas da Região Metropolitana
de São Paulo e do Guarujá nos anos de 1984 e 1989 respectivamente (RODRIGUES,
2008).
Para essa metodologia, geralmente são efetuados estudos de caracterização do
meio físico (geologia, geomorfologia, dinâmica dos sedimentos nos canais, cobertura
vegetal e episódios pluviais), estudo de uso e ocupação da área (urbana, mineração e
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unidades de conservação ambiental) e estudo de cartografia geotécnica contendo áreas
de risco ao escorregamento e aptidões ao uso do solo (MIRANDA, 2005).
Para Rodrigues (2008), o geólogo Fernando Prandini representou um marco para a
difusão da Cartografia Geotécnica Brasileira. Prandini et al. (1995) propuseram as
categorias de cartas, representadas na Tabela 02, para o modelo.
Tabela 02– Categorias de cartas propostas por Prandini (1995) para o método IPT.

Carta

Conteúdo

Geotécnicas

Expõem limitações e potencialidades dos terrenos e estabelecem

Propriamente Ditas
De riscos

diretrizes de ocupação diante de uma ou mais formas de usos do solo.
Destacam a avaliação de dano potencial à ocupação, diante de uma ou
mais características ou fenômenos naturais induzidos pelo uso do solo.
Têm gradações de probabilidade de desencadeamento de uma ou mais

De suscetibilidade

características ou fenômenos naturais induzidos por essa mesma
ocupação.

De atributos ou de
parâmetros

Limitam-se à distribuição espacial de uma ou mais características do
terreno.
Fonte: Rodrigues (2008).

De acordo com Miranda (2005) as cartas geotécnicas resultantes da metodologia
apresentada são atualizadas constantemente e com isso servem como base para o poder
público identificar áreas que possam apresentar problemas de escorregamentos, erosões,
etc., definindo a necessidade ou não de obras estruturais. Constituem também um
importante instrumento de planejamento e uso do solo, como: seleção de áreas para
implantação de empreendimentos industriais ou residenciais, planos de defesa civil e
planos diretores, estudos de impacto ambiental, planejamento e fiscalização de obras,
elaboração de cartas de riscos, suscetibilidades e aptidões e seleção de áreas para
disposição de resíduos sólidos.

2.3 Metodologia de Higashi (2006)

A maioria das metodologias nacionais e internacionais não avaliam as áreas de
solos que serão ocupadas em curto prazo pelos centros urbanos, então foi pensando
nisso que Higashi (2006) elaborou uma nova metodologia de mapeamento geotécnico,
aplicado a zonas costeiras. Tendo por embasamento o Mapeamento Geotécnico de
Grandes Áreas, de Davison Dias (1995), Higashi (2006) propôs o planejamento
geotécnico da expansão urbana, considerando não apenas as peculiaridades dos solos,
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mas também as vertentes do crescimento urbano. Com isso os planejadores municipais
têm uma ferramenta que permite uma orientação mais segura na ocupação dos solos
(OLIVEIRA, 2014).
Segundo Oliveira (2014), inicia-se a metodologia com uma análise preliminar da
geotecnia do local estudado, e em seguida com mapas da pedologia, geologia e curvas
de nível, cria-se um mapa de estimativas de unidades.
Após o mapa preliminar, são feitos ensaios em cada unidade geotécnica com a
finalidade de determinar o comportamento geomecânico dos polígonos gerados. Em
seguida, é feita uma análise temporal da evolução urbana a partir de vetores de
crescimento (os quais indicam a tendência do uso e ocupação do solo por estruturas
civis). Na sequência são definidas as áreas de estudo através da diferenciação dos tipos
de solos, esse procedimento divide-se em três etapas: construção de modelos de
elevação e declividades – usando SIG (Sistema de Informações Geográficas), construção
e análise de um banco de dados de sondagens SPT e trabalhos de campo – utilizando
tradagens nos solos e uso de GPS.
A partir dos modelos de elevação e declividades é possível verificar uma
diferenciação preliminar entre os solos sedimentares e residuais e com isso inicia-se o
processo de identificação em campo. Em seguida são definidos os pontos de coleta das
amostras, conforme os vetores de crescimento urbano, nas áreas de prováveis
ocupações de centros urbanos. Na sequência, inicia-se os ensaios em laboratório para
determinação dos parâmetros de comportamento geomecânico e com os resultados criase um banco de dados no SIG, sem redundância de dados e que seja permito o acesso
rápido e atualização das informações por um grande número de usuários. Por fim, cria-se
um mapa geotécnico final (OLIVEIRA, 2014).
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentre os diferentes métodos vê-se que os resultados dos mapeamentos das
áreas de riscos não trazem apenas dados relevantes relacionados a catástrofes, mas
informações de extrema importância para a implantação de edificações na construção
civil.
O primeiro método analisado, desenvolvido por Zuquette (1987), apresenta uma
metodologia de análise mais sucinta, pois baseia-se em dados e documentos já existente.
Através do geoprocessamento, sobreposição de cartas, mapas e das características do
relevo local, o método Zuquette (1987) permite desenvolver três diferentes mapas, o
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Mapa de Condições Geotécnicas Gerais, o Mapa de Zoneamento Geotécnico Geral e a
Carta de Aptidão.
No processo descrito pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas é feito um estudo
mais aprofundado das características do solo. Neste método além do levantamento
cartográfico, é necessário a realização de diversos ensaios para a caracterização da
região em estudo. Como resultado da metodologia do IPT, podem ser produzidas quatros
tipos de cartas diferentes, possibilitando apresentar desde a limitação para a ocupação da
região avaliada até a probabilidade de desencadeamento de fenômenos naturais.
A terceira metodologia estudada foi desenvolvido por Higashi (2006), neste
método utiliza-se da sobreposição de cartas de diversas características do solo, trabalhos
de campo, além da análise aprofundada das características geomecânicas da região
analisada. Higashi (2006) leva em consideração também a tendência de uso e ocupação
do solo. Através dos dados levantados, neste processo é possível construir um mapa
geotécnico único, o qual classifica as regiões de acordo com os comportamentos
geomecânicos do solo, dividindo-os em zonas.
O método que possibilita um mapeamento mais rápido para situações de
emergência seria o método descrito por Zuquette (1987), visto que é possível fazer o
mapeamento da região com documentos já existentes. Para uma análise mais detalhada
e mais completa em relação as características do solo o método indicado seria o de
Higashi (2006), já que além das propriedades mecânicas do solo e do relevo este
procedimento leva em conta o crescimento urbano da região. Constatou-se ao longo
deste estudo que não existe uma metodologia usual, cada procedimento desenvolvido é
indicado para um tipo de região específica pois leva em consideração fatores locais.
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ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO TEMPO SOBRE A MASSA MOLAR DE UM
POLIFENILFOSFONATO
João Vitor da Silva Teixeira1, Carolini A. da Silva2, Beatriz R. Viana3, Leticia F. do
Livramento4, Lucas Domiguini5, Juliani C. M. Dominguini6, Cíntia Soares7, Humberto
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo estudar a influência do tempo na massa molar de um
polifenilfosfonato contendo 4,4 - dihidroxibenzofenona. A síntese do polímero tem como objetivo produzir
um material retardante de chamas, devido à capacidade do polifenilfosfonato de capturar o oxigênio
presente no processo de queima, resultando em um meio com melhor concentração de comburente. Para a
obtenção do polifenilfosfonato empregou-se o método de polimerização interfacial, tendo como
característica a imiscibilidade entre dois monômeros dissolvidos em duas fases. O estudo terá por base nos
resultados obtidos pelos ensaios de ionização por dessorção a laser assistido por matriz o tempo de voo
(Maldi-Tof), observando-se o aumento da massa molar. Foram utilizados cinco diferentes tempos fixos: 0,5;
1,0; 2,0; 3,0 e 4,0 horas, mantendo-se constante a concentração dos iniciadores cloreto de benziltrifenilfosfônio (CBTF) 0,1 mol/L e hidróxido de sódio (NaOH) 1,0 mol/L. Com o aumento do tempo de
reação ocorre o aumento da massa molar do polifenilfosfonato, consequentemente aumentará a massa de
fósforo na macromolécula polimérica, tornando-o mais eficiente, uma vez que a propriedade retardante de
chama do polifenilfosfonato se dá pela presença do fósforo em sua estrutura.
Palavras-Chave: polifenilfosfonato, polimerização interfacial, tempo de síntese, Maldi-Tof.

1 INTRODUÇÃO

Polímero é uma macromolécula formada por monômeros, estes possuem
apenas uma unidade de repetição (meros), que se ligar através de ligações covalentes
entre diversos meros formando uma cadeia polimérica. Assim cada monômero deve ser
capaz de associar-se com outros dois monômeros, pelo menos, para acontecer a reação
de polimerização (CANEVAROLO Jr., 2010). As propriedades do material dependem, na
maioria das vezes, do comprimento e da massa molar da molécula. Apresenta inúmeras
aplicações, bem como variedades de composição química.
O polifenilfosfonato é formado por meio da síntese entre dicloreto de
fenilfosfônio (DCFF) e 4,4’-dihidroxibenzofenona (DHBF), que são os monômeros de
partida. A Figura 1 apresenta a equação química de síntese do polifenilfosfonato. Esse
polímero apresenta como vantagem a capacidade de retardância que está vinculado com
a massa de fósforo presente no mesmo (DOMINGUINI, 2015).
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Figura 1 – Reaçã
ão global de obtenção
o do polife
enilfosfonatto a partir ddo DCFF e DHBF.

Fonte
e: Dominguini (2015)
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Tabela 1 ˗ Reagentes utilizados na síntese do polímero fosforado.
Reagente

Fórmula química

Sigla

Aspecto físico

Massa molar

Dicloreto de fenilfosfônio

C6H5Cl2OP

DCFF

Líquido

194,9 (g/mol)

4,4 - dihidroxibenzofenona

(HOC6H4)2CO

DHBF

Pó

214,2 (g/mol)

Cloreto de benzil-trifenilfosfônio

C25H22ClP

CBTF

Pó

388,9 (g/mol)

Hexano

C6H14

C6H14

Líquido

86,18 (g/mol)

Hidróxido de Sódio

NaOH

NaOH

Micropérolas

39,99 (g/mol)

Diclorometano

CH2Cl2

DCM

Líquido

84,93 (g/mol)

Fonte: Os autores

Na segunda etapa, adicionou-se a mistura bifásica uma solução de 1,48 g de
DHBF, dissolvida em 10 mL de DCM. Em conjunto com a solução de DHBF foram
adicionados 0,72 mL de DCFF. A solução resultante continuou a ser agitada no reator
encamisado, que para cada experimento foram feitos os seguintes tempos: 0,5 h, 1,0 h,
2,0 h, 3,0 h e 4,0 h, mantendo-se a temperatura constante de 4 °C . Após o término da
síntese, adicionou-se ao polímero formado aproximadamente 30 mL de hexano e 40 mL
de água destilada em temperatura ambiente de 25 ºC. O polímero sintetizado foi colocado
em uma placa de petri e levado à estufa para a evaporação do hexano presente.
Aplicou-se a técnica de ionização por dessorção a laser assistido por matriz o
tempo de voo (Maldi-Tof) para confirmar a formação do polifenilfosfonato.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para estudo da influência do tempo sobre a massa molar do polímero aplicouse a técnica de Maldi-Tof, os resultados obtidos são apresentados nos gráficos das
Figuras 2 a 6.
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Figura 2 – Espectro
o de massa
a obtido po
or Maldi-To
of para o te
empos de ssíntese de
e 0,5 h.

Fo
onte: Os autorres.

Figura 3 – Espectro
o de mass
sa obtido p or Maldi-T
Tof para o tempos
t
de síntese de
e 1,0 h

Fo
onte: Os autorres.

Figura 4 – Espectro
o de mass
sa obtido p or Maldi-T
Tof para o tempos
t
de síntese de
e 2,0 h

Fo
onte: Os autorres.
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Figura 5 – Espectro
o de mass
sa obtido p or Maldi-T
Tof para o tempos
t
de síntese de
e 3,0 h

Fo
onte: Os autorres.

Figura 6 – Espectro
o de mass
sa obtido p or Maldi-T
Tof para o tempos
t
de síntese de
e 4,0 h

Fo
onte: Os autorres.

Analisand
do os grráficos, o bserva-se um aum
mento da massa molar do
o
polifenilfosfonato em
m função do
d aumento
o do tempo
o, que melhor pode-sse notar na
a Tabela 2.
2
Tabela 02
2 ˗ Massa Molar do polifelinfosf
p
fonato em relação ao
o tempo.
Tempo (h
h)

Massa Molar (g
g/mol)

0,5

2419

1,0

3602

2,0

3774

3,0

4277

4,0

6291
Fo
onte: Os autorres.
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Com o aumento da massa molar se tem logicamente um aumento da cadeia
polimérica.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que o tempo de reação influência de maneira positiva na massa,
de maneira diretamente proporcional, ou seja, quanto maior o tempo de reação, maior a
massa do polímero. Assim sendo, alcança-se o objetivo deste.
AGRADECIMENTOS
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Resumo: A extensão no Instituto Federal de Santa Catarina- IFSC vem promovendo articulação entre o
ensino e a pesquisa e as demandas da sociedade. Em um exercício de contribuição contínua, propaga
suporte para a permanência e êxito. Após a experiência da primeira edição do Projeto IF Portas Abertas em
2017 com o ensino fundamental, esta segunda edição propôs envolver, também, o ensino médio,
abarcando um número maior de escolas. As escolas convidadas para participar do projeto estão distribuídas
nos seguintes municípios: Criciúma, Içara, Forquilhinha, Urussanga, Morro da Fumaça, Siderópolis e, ainda,
as escolas vinculadas à Gerência Regional de Educação - GERED. O IF Portas Abertas tem como objetivo
geral divulgar os cursos do IFSC - Câmpus Criciúma, estabelecendo parcerias com os professores e
gestores das redes municipais e estadual de ensino, possibilitando a elevação dos índices de permanência
e êxito para consolidação de uma política inclusiva na educação básica, técnica e tecnológica. O projeto
está sendo executado pelos integrantes da Comissão de Ingresso do Câmpus Criciúma. Assim, a proposta
contempla três grandes ações, que está sendo desenvolvida na perspectiva da abordagem participativa.
Como resultados, espera-se uma ampla divulgação do IFSC, bem como, dos cursos do Câmpus Criciúma e,
ainda, vislumbra uma medida para permanência e êxito, minimizando a evasão e retenção.
Palavras-Chave: Extensão; Educação técnica e tecnológica; Permanência e êxito.

1 INTRODUÇÃO

A Permanência e Êxito expressa-se como resposta (ou oposição) ao problema
do fracasso escolar (PATTO,1999, p. 19), entendido genericamente como resultante da
evasão escolar associada ou não à repetência(s)/retenção escolar. A evasão e a
repetência escolar estão relacionadas a problemas complexos, de ordem intra e
extraescolar, que não podem ser resolvidos de forma dissociada do estudo e
compreensão da realidade social-econômica e histórico-cultural da população a ser
atendida.
O conceito de êxito tomado como consequência anuncia seu foco no processo
e, não exclusivamente, com o momento no qual o sucesso é aferido (nota final ou
conclusão do curso). Nesse sentido, este conceito refere-se ao percurso do aluno para
atingir o êxito como efeito do processo de ensino-aprendizagem ao longo do curso.
Considera-se tempos e espaços diversos, sua escolarização, bem como indicadores
referentes ao egresso.
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É nesse cenário que o Câmpus Criciúma enfrenta, também, a demanda de
oferta diversificada, encarando cursos com vagas excedentes, a exemplo dos
subsequentes e superiores (Licenciatura em Química e Bacharelado em Engenharia
Mecatrônica), cursos com elevado índice de evasão e retenção/reprovação. Diante disso,
este Câmpus propôs desenvolver o Projeto IF Portas Abertas, cujo objetivo geral: divulgar
os cursos do IFSC - Câmpus Criciúma, estabelecendo parcerias com os professores e
gestores das redes municipais e estadual das cidades de Criciúma, Içara, Forquilhinha,
Urussanga, Morro da Fumaça e Siderópolis, com vistas a elevação dos índices de
permanência e êxito para consolidação de uma política inclusiva na Educação Básica,
Técnica e Tecnológica e Superior. Objetivos específicos: proporcionar o entendimento da
sociedade quanto ao papel do Instituto Federal de Santa Catarina e dos cursos neles
ofertados; possibilitar a divulgação dos cursos do IFSC- Câmpus Criciúma nas escolas do
ensino fundamental e médio da rede pública; e conhecer o perfil dos possíveis candidatos
ao ingresso.
A articulação ensino, pesquisa e extensão pode proporcionar aos discentes
e docentes um aprendizado que, submetido à reflexão histórico crítica, será acrescido ao
conhecimento sistematizado, anteriormente, sobre o IFSC e o ensino técnico
profissionalizante. Esse fluxo, que estabelece a troca de saberes terá como consequência
a produção do conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e regional,
a democratização do conhecimento escolar/acadêmico e a participação efetiva da
comunidade na atuação com o IFSC- Câmpus Criciúma.
2 METODOLOGIA

O Projeto IF Portas Abertas está sendo realizado na perspectiva da abordagem
participativa, cujas ações são desenvolvidas no IFSC - Câmpus Criciúma. Envolve alunos
e servidores do IFSC e da comunidade externa. Para sua realização, as ações são
divididas em etapas, como seguem:
a) Primeira etapa: Parceria com as secretarias municipais e estadual de
educação visando o deslocamento dos alunos das redes de ensino para uma visitação
guiada nas dependências do Câmpus Criciúma. Apresentação do Projeto IF Portas
Abertas às escolas do ensino fundamental e médio da rede pública de ensino.
b) Segunda etapa: Visita guiada no Câmpus aos alunos do ensino fundamental
organizada pela Comissão de Ingresso. Essa visita contará com palestras, exibição de
vídeos institucionais e específicos, dinâmica em grupo para tratar a necessidade de se
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“planejar o futuro” e apresentação às dependências do Câmpus Criciúma, tais como:
laboratórios, salas de aula e ginásio de esportes.
c) Terceira etapa: Visita guiada para os alunos do ensino médio com palestras,
vídeos e apresentação dos cursos superiores de Licenciatura em Química, Engenharia
Mecatrônica e Engenharia Civil.
d) Realização da Feira das Profissões durante a semana Tecnológica no mês
de outubro/2018.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Projeto IF Portas Abertas encontra-se em desenvolvimento, apresentando,
ainda, resultados circunstanciais. Contudo, por meio das parcerias estabelecidas com as
secretarias municipais de educação dos municípios da região carbonífera, bem como,
com a Gerência Regional de Educação – GERED, o projeto vem atingindo os objetivos
propostos. O público alvo do projeto, estudantes do 9º ano do ensino fundamental e do 3º
ano do ensino médio da educação básica municipal e estadual da cidade de Criciúma e
região, tem demonstrado interesse em conhecer as propostas didáticos pedagógicas do
IFSC - Câmpus Criciúma. Ademais, os representantes das secretarias municipais de
educação e GERED, vem buscando construir vínculos, propondo parcerias para a
realização de novos projetos neste estabelecimento de ensino.
O IF Portas Abertas avançou duas etapas e está na terceira fase de seu
desenvolvimento, conforme pode-se visualizar nas figuras 1, 2 e 3 que seguem abaixo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O IF Portas Abertas se materializa na expectativa de apresentar as facetas do
Instituto Federal de Santa Catarina, especificamente, o Câmpus Criciúma. Busca revelar o
Câmpus Criciúma à comunidade externa, especialmente aos alunos do ensino
fundamental e médio da rede pública de ensino, bem como, estreitar laços e estabelecer
parcerias com as secretarias municipais e estadual de educação. Os objetivos propostos
estão sendo alcançados e, espera-se que o IF Portas Abertas seja mais uma medida para
permanência e êxito, minimizando a evasão e retenção.
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3.1 Figuras
Figura 01 - Visita realizada no dia 25 de maio de 2018

Fonte: Arquivo do projeto IF Portas Abertas

Figura 02 - Visita realizada no dia 14 de junho de 2018

Fonte: Arquivo do projeto IF Portas Abertas
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Figura 03 - Visita realizada no dia 14 de junho de 2018

Fonte: Arquivo do projeto IF Portas Abertas
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Aproveitamento escolar e a realidade socioeconômica e cultural dos discentes
ingressos no campus avançado de sombrio, nos cursos técnicos integrado ao
ensino médio em 2018
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Resumo: O projeto pretende realizar um estudo sobre a reprodução da desigualdade social no interior da
Instituição, tendo como referência, inicialmente, as contribuições da Teoria da Reprodução, formulada pelo
sociólogo francês Pierre Bourdieu, buscando a compreensão do fenômeno educacional, especialmente a
partir da noção de capital cultural e sua influência no desempenho escolar dos estudantes, oriundos de
diferentes realidades sociais. Assim, pretende-se analisar as desigualdades escolares, a dificuldade de
aprendizagem, tendo como ponto de partida, os fatores macrossociais, bem como, outras variáveis que
possam se fazer presentes nesse processo. Esse estudo terá como base, os alunos que ingressaram, no
corrente ano, no IFC – Campus Avançado de Sombrio, nas turmas das primeiras séries dos Cursos Técnico
em Informática e Técnico em Hospedagem, integrados ao Ensino Médio.

Palavras-Chave: Realidade socioeconômica, cultural familiar e aproveitamento escolar

1 INTRODUÇÃO
Esse projeto de ensino e pesquisa, visa proporcionar uma complementação da
formação teórica na área da sociologia e filosofia da educação, possibilitando uma atividade
prática e um importante recurso metodológico facilitador do processo de ensinoaprendizagem. Através da experimentação, alia teoria à reflexão e análise de uma situação
concreta, possibilitando o desenvolvimento da atividade de ensino e pesquisa e da
problematização em sala de aula, despertando a curiosidade e o interesse do aluno. Desta
forma, transforma o estudante em sujeito da aprendizagem, fazendo com que o mesmo
desenvolva habilidades e competências específicas.
Nesse contexto, em um primeiro momento, examinaremos a relação entre o
desempenho

escolar

e

desigualdades

sociais

a

partir

de

vários

indicadores

socioeconômicos e culturais, obtidos com as respostas de um questionário. Posteriormente,
analisaremos os hábitos dos nossos alunos, a formas de ocupar o tempo livre, o acesso a
informação e aos bens culturais.
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Pretendemos também conhecer e relacionar a situação socioeconômica e
cultural familiar com o desempenho escolar dos estudantes.
Assim, verificaremos o papel da escola, para a inclusão ou exclusão social e as
possíveis determinações no desempenho cognitivo dos alunos, que possam contribuir para
o insucesso escolar.

2 METODOLOGIA
Primeiramente realizamos um levantamento bibliográfico, relacionando as
principais obras da escola reprodutora das desigualdades sociais em especial as de Pierre
Bourdieu que pudessem instrumentalizar o estudo de caso. Em seguida, a equipe formou
um grupo de estudo para leitura, reflexão e discussão da fundamentação teórica usada
como referencial nesse projeto de pesquisa.
Em outro momento, elaboramos um questionário socioeconômico e cultural para
ser aplicado com os alunos matriculados nas primeiras séries do Curso Técnico em
Informática e Técnico em Hospitalidades, integrados ao Ensino Médio do Instituto Federal
Catarinense- Campus Avançado Sombrio, atividade prevista para segunda quinzena do
mês de agosto do corrente ano.
As respostas deste questionário, uma vez tabuladas, nos proporcionarão
valiosas informações que nos permitirão conhecer e analisar o perfil sócio econômico e
cultural dos educandos das primeiras séries, do IFC – Campus Avançado de Sombrio.
Essas informações serão relacionadas com os resultados do Conselho de
Classe, referente ao final do primeiro e segundo trimestres, onde se verificará se a relação
existente entre o meio socioeconômico e cultural familiar e o desempenho escolar, bem
como a existência de outros fatores subjetivos que influenciam no aproveitamento dos
mesmos.

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

neutra

que

transmitiria

uma

forma

de

conhecimento

intrinsecamente superior e que avaliaria os alunos a partir de critérios
universalistas, mas, ao contrário, seria uma instituição a serviço da
reprodução e legitimação da dominação exercida pelas classes
dominantes. (idem, 1992, p.11)

Isso ocorre porque, entre outros fatores, o sistema de ensino e a instituição
escola não levam em conta o capital cultural de seus alunos, oriundos de diferentes meios
sociais. Isso ajuda a manter as diferenças e a reproduzir a estratificação existente na
sociedade.
Capital cultural é uma metáfora, um conceito criado para explicar as
desigualdades escolares pela via da herança cultural da criança, diminuindo o peso do fator
econômico.
Esse conceito, criado por Bourdieu, parte do princípio que “cada pessoa
desenvolve na vida familiar, no seu cotidiano, nas relações sociais, um conjunto de valores,
gostos, conhecimentos que são interiorizados de maneira sutil” (BOURDIEU, 2012, p. 67).
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Expressa o entendimento de um conjunto de bens simbólicos, práticas, valores,
habilidades, conhecimentos informais, gostos, adquiridos e interiorizados na família e na
criança ao longo de seu processo de socialização.
Desta forma, as famílias com maior nível de renda, com pais com elevada
formação acadêmica e cultural, fazem com que seus filhos desenvolvam hábitos, costumes,
conhecimentos mais próximos de uma cultura mais elaborada, tendo maior familiaridade
com os códigos de linguagem. Assim, quando as pessoas entram na escola, já levam
consigo toda essa herança cultural incorporada que acaba influenciando no desempenho
escolar, na medida em que facilita o aprendizado, o domínio dos códigos escolares e da
linguagem culta.
Portanto, o ensino escolar, no caso das crianças oriundas de meios
culturalmente favorecidos, seria uma espécie de continuação da educação familiar,
enquanto para as outras crianças significaria algo estranho, distante ou mesmo ameaçador.
Nesse sentido, as diferenças de experiências e de vivência social que cada aluno
traz, demarcam de certa forma, o espaço no seu aprendizado escolar, permitindo muitas
vezes a conservação das desigualdades entre as classes sociais, e por consequência as
desigualdades escolares. Essa vivência é interiorizada e partilhada no campo simbólico,
sendo que mesma reforça as diferenças sociais existentes.
Assim a diferenciação se deve ao fato de o aluno ter em maior ou menor grau,
um determinado tipo de capital cultural. A escola que pretende ser "neutra" e não leva em
conta as diferenças de capital cultural entre seus alunos, ao tratá-los em pé de igualdade.
Isso contribui para perpetuar as desigualdades, ao mesmo tempo em que a reproduz e
legitima, pois coloca a relação do aluno com o saber no patamar e na lógica da "ideologia
do dom". Dessa maneira, as crianças com maior capital cultural, devido sua origem social
mais elevada, tendem a ter um rendimento escolar melhor. Isso acaba sendo atribuído a
um "dom inato". Ao passo que outras crianças com menor capital social e baixo rendimento
escolar são consideradas "inaptas". A chamada 'ideologia do dom" mistifica diferenças
entre os mais e os menos favorecidos, acentuando a perspectiva do "destino escolar" e a
classificação de "inaptidão de alguns".
Como aponta Saes (2007) a prática docente encontra-se na tensão entre a
ideologia da competência e a ideologia do dom. Na primeira, que impregna todo os sistemas
de ensino, o pilar é o discurso do mérito pessoal, segundo o qual todo aquele que
empreende um grande esforço pessoal e se aplica nos estudos adquire competência
necessária para ser bem sucedido na vida profissional. Contudo, como os resultados não
decorrem do esforço pessoal, mas estão diretamente relacionados ao capital cultural, como
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descrito por Bordieu & Passeron (op. cit., 1992), entra a segunda ideologia, a do "dom",
como forma de explicar as diferenças de aprendizado, onde a capacidade intelectual é
concebida como um atributo concedido desde o nascimento, de modo irreversível e
intransferível, a certos indivíduos.
Assim, na concepção de Bourdieu e Passeron (1992) o modo como a escola está
estruturada, ela promove a reprodução das relações entre classes e grupos sociais. Suas
práticas, determinariam a reprodução das estruturas sociais vigentes, perpetuando assim
as relações na sociedade entre dominantes e dominados.
Nesse sentido, os alunos que ingressam no sistema de ensino são colocados
em mesmo nível, independentes das classes as quais pertencem. A relação dos sujeitos
com a cultura escolar (cultura legítima1) passa a ser determinada pela herança cultural
transmitida pela família aos seus descendentes.

Isso ocorre de acordo com o nível

socioeconômico e sociocultural dos indivíduos, já que cada família, de acordo com sua
classe social e habitus2 , transmite ou não, uma herança cultural a seus herdeiros.
Onde temos que, o sucesso escolar do aluno relaciona-se à bagagem da
herança cultural familiar, que acompanha o mesmo no momento de seu ingresso na escola.
Além destes aspectos, o acúmulo de capitais econômicos, sociais e simbólicos é decisivo
para determinar a trajetória dos agentes no sistema de ensino (BOURDIEU, 2012).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O atual estágio da pesquisa não permite apreciação conclusiva sobre a
adequação da teoria bourdiniana na realidade escolar do Campus Avançado Sombrio.
Contudo, a observação não sistemática do cotidiano em sala de aula e dos atendimentos
dos setores de orientação e assistência estudantil dão indicativos de que há possibilidades

1

Cultura legítima – é a cultura que é transmitida pela escola, reúne os elementos que são considerados mais
importantes e valiosos da cultura de uma sociedade. Essa cultura se equipara a uma cultura erudita, que é considerada
mais “elaborada”, “sofisticada”, “valorizada”, sendo produzida e usufruída pela classe dominante e estendida como
válida ao conjunto da sociedade.
2
Segundo Setton (2002, p.63-4), Habitus é concebido como um sistema de esquemas individuais, socialmente
constituído de disposições estruturadas (no social) e estruturantes (nas mentes), adquirido nas e pelas experiências
práticas (em condições sociais específicas de existência). Ele é constantemente orientado para funções e ações do agir
cotidiano, sendo um instrumento conceitual que auxilia a apreender certa homogeneidade nas disposições, nos gostos
e preferências de grupos e/ou indivíduos produtor de uma mesma trajetória social.
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de consonância entre o melhor desempenho escolar e a bagagem maior ou menor de um
capital cultural.
Até a primeira semana de agosto, realizamos uma revisão bibliográfica e um
glossário com os principais termos e conceitos
A finalização da pesquisa, contudo, indicará a possibilidade ou não de
correlação entre os pressupostos teóricos e a situação vivenciada no Campus.
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JOVENS POR DIREITO: Projeto de Extensão em Andamento
Gabriel Ávila Nunes 1,Tatiana Marcela Rotta 2,Tamires Salla Carvalho3
1 - Aluno do ensino Médio Técnico - Bolsista Extensionista – IFC-CAS
2 – Coordenadora do Projeto, Professora do IFC- CAS -tatiana.rotta@sombrio.ifc.edu.br
3 – Aluna do ensino Superior - Bolsista Extensionista – IFC-CAS
Resumo: Este projeto extensão está em andamento e é reedição do projeto lançado em 2017 intitulado
como “Produção e Compartilhamento de Conhecimento para Educação dos Direitos Humanos da
Juventude”, sendo o mesmo premiado no evento X MICTI na categoria ensino técnico-extensão em 3o lugar
na área Direitos Humanos e Justiça. A proposta desse projeto, agora intitulado Jovens por direitos, visa
produzir e compartilhar conhecimentos referente aos adolescentes e jovens e seus direitos, a partir do uso
das ferramentas audiovisuais, com intuito de influenciar valores, atitudes e comportamentos voltados a
problemas relacionados ao exercício da cidadania, ao enfrentamento de violências e à promoção e garantia
dos direitos humanos da juventude. Dessa forma, objetiva-se com esse projeto, construir conhecimento a
partir de ferramentas audiovisuais e empregar o produto para compartilhamento entre pares, comunidade
local, por meio de mídias digitais. Visando também, no desenvolvimento do projeto, a formação humanística
e profissional dos envolvidos por meio de: estimulo do protagonismo juvenil; formação profissional dos
participantes na utilização de tecnologias na educação para o processo de didático-pedagógico; estimulo ao
desenvolvimento do potencial criativo e crítico reproduzidos em outras linguagens, visuais, artísticas, de
som e movimento. E, especificamente oportunizar aos interessados capacitação na formação para o
mercado de trabalho de: professores (servidores) e externos, alunos de licenciatura na utilização de
tecnologias para educação; alunos dos cursos técnicos do ensino médio utilizando como ferramentas na
produção de conhecimento para o futuro exercício profissional. O projeto visa atender 350 pessoas em
média, somando participações de cada. A metodologia do projeto de extensão está planejada em etapas: 1Capacitação de Recursos Humanos envolvidos no projeto, a partir de material didático-pedagógico voltado
à juventude e direitos humanos). Para a atividade, o processo de inscrições com critérios estabelecidos
pelos responsáveis do projeto, e será divulgado em edital na página do IFC-CAS. . 2 - Oficinas internas e
externas no IFC - descritas nas atividades desse projeto, a título de exemplo, fotografia, edição de vídeos,
produção de linguagem cinematográfica, entre outras, utilizando equipamentos audiovisuais. 3- Meta
produção, transformar os materiais audiovisuais em produtos audiovisuais (documentários, entrevistas,
curtas-metragens). Considera-se relevante embasar os produtos com conteúdo para educação dos direitos
humanos. Os objetivos do projeto de extensão articulam-se por meio de ações conjuntas com o Projeto de
Ensino "Curtas Metragens, Linguagens e Humanidades" , e o Projeto de Pesquisa "A liberdade como direito
inato na Doutrina do Direito de Kant: apontamentos para a fundamentação de um projeto de educação em
direitos humanos"
Palavras-chave: Direitos Humanos; Juventude; Produção de Conhecimento; Produções Audiovisuais

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. Afirmam-se, cada vez mais,
como centrais à consolidação de uma sociedade mais justa e mais solidária, e calcada
nos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Para promover esta forma
pedagógica, aplicando-a à defesa do exercício da cidadania e dos direitos humanos e ao
enfrentamento das situações de violência, 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
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mídias digitais e mídias sociais para o compartilhamento.
O princípio central é que educadores, adolescentes e jovens produzam
conteúdos para outros adolescentes e jovens. 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 execução de um projeto com estas características baseia-se em acreditar no
potencial dos adolescentes e jovens de produzir conteúdos que retratem o conhecimento
adquirido e de multiplicar este conhecimento.
Acredita-se, com base na observação proporcionada por nossas vivências
como profissionais de educação, pais, familiares 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. A popularização das ferramentas
audiovisuais permite interagir com pessoas de outras partes 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, professores e comunidade. 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. A ferramenta didático-pedagógica que pretendemos utilizar
para a produção de conhecimento são os equipamentos audiovisuais.
A proposta advém da experiência de uma atividade extra-curricular
desenvolvida no ano de 2016 no Instituto Federal Catarinense, na cidade de Sombrio-SC,
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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 instituição envolvida. Um dos produtos dessa
experiência curricular foi a produção de vídeos de curta metragem, baseados nos roteiros
criados pelos participantes. 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.
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, 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. O corpo
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de professores e técnicos do projeto está consciente da importância de compreender
estes contextos culturais 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 o meio acadêmico, inovando e 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. Serão empregados nos produtos linguagens e especificidades
regionalizadas, sob orientação dos professores, pesquisadores e técnicos envolvidos, em
consonância com os objetivos do projeto Consequentemente, os produtos deste projeto
resultarão em maior acessibilidade e ampliação de conhecimentos da juventude brasileira
no exercício da cidadania, e da garantia de seus direitos, pela disponibilização de canais
de interação entre alunos e comunidade.
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, sistemas e ferramentas digitais 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. Logo, quanto maior o acesso a informações sobre
a garantia de direitos da juventude, melhores serão as possibilidades de difusão de
conhecimento, tornando-se um fator estratégico para a contribuição em políticas públicas.

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.
1.1.1 Objetivos Específicos
Propor capacitação de Recursos Humanos envolvidos no projeto, a partir de material à
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juventude e direitos humanos com base na Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012
(envolvendo temas transversais na educação) em apoio a disciplina PPE II no curso de
Licenciatura de Matemática, Projeto de Ensino "Produção Audiovisual, Linguagens e
Humanidades" e Projeto de Pesquisa "A Liberdade como direito inato na Doutrina do
Direito de Kant: apontamentos para a fundamentação de um projeto de educação em
direitos humanos".
Realizar de Oficinas internas e externas no desenvolvimento do projeto de extensão,
articulados com o projeto de ensino "Curtas Metragens, Linguagem e Humanidades"
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, por
adolescentes e jovens, do IFC- CAS

2 METODOLOGIA
O projeto visa atender alunos do ensino médio dos cursos de Hospedagem e
Informática interligado as atividades do Projeto de Ensino AudioVisual, Linguagens e
Humanidades, alunos do ensino superior do curso de licenciatura de Matemática
envolvendo a disciplina PPE II e Projeto de PEsquisa "A liberdade como direito inato na
Doutrina do direito de Kant: apontamentos para a fundamentação de um projeto de
educação em direitos humanos. Também o projeto visa atender professores, profissionais
e comunidade em geral que se inscreve por meio de edital na página do IFC nas oficinas
disponibilizadas pelo projeto. O objetivo é atender em torno de 400 pessoas. Conta com o
apoio voluntário de discentes do ensino médio técnico em informática e hospedagem, e
do curso superior de licenciatura de matemática.
A partir de agosto de 2018 serão envolvidos os discentes da 2a. fase do curso
de Licenciatura de Matemática na disciplina PPE II, tanto como participantes como
colaboradores voluntários nas etapas do desenvolvimento do projeto visando a
organização do Fórum dos Temas Transversais em Educação que consta como ementa
da disciplina. Para organização do desenvolvimento do projeto, estabeleceu-se etapas a
seguir: 1- Capacitação de Recursos Humanos envolvidos no projeto, a partir de material
didático-pedagógico voltado à juventude e direitos humanos com base na Resolução
CNE/CP N° 1, de 30/05/2012; essa etapa será desenvolvida oficinas e rodas de
conversas voltados ao público alvo do projeto (alunos, professores, profissionais internos
e externos à instituição). Para a atividade, o processo de inscrições com critérios
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estabelecidos pelos responsáveis do projeto, e será divulgado em edital na página do
IFC-CAS. 2 - Oficinas internas e externas no IFC - descritas nas atividades desse projeto,
a título de exemplo, fotografia, edição de vídeos, produção de linguagem cinematográfica,
entre outras, utilizando equipamentos audiovisuais.
As oficinas serão realizadas no espaço físico do IFC-CAS. O cronograma será
disposto em 1 oficina por mês Os recursos Materiais para desenvolvimento das oficinas :
serão utilizados software livres em ambiente de laboratório, equipamentos fotográficos do
IFC-CAS dos cursos do ensino médio e de graduação envolvidos, equipamentos de áudio
e vídeo adquiridos na 1a. edição desse projeto; equipamentos e áudio e vídeo que serão
adquiridos no projeto de ensino interligado a esse; equipamentos de iluminação que serão
adquiridos neste projeto, e equipamentos como celulares, e outros equipamentos que os
inscritos das oficinas já possuam e possam trazer no desenvolvimento das atividades
programadas; Oficinas serão organizadas por temáticas conceituais e técnicas nessa
ordem: 1- Linguagem Cinematográfica e construção de Personagens; 2- Ferramentas
audiovisuais para produção de conhecimento e atividades de educação; 3- Fotografia ; 4Fotografia em vídeos; 5- Enquadramento de vídeo, iluminação e áudio para produção de
vídeos 6- Edição de Vídeos; 3- Meta produção, transformar os materiais audiovisuais em
produtos audiovisuais (documentários, entrevistas, curtas-metragens) para serem
difundidos e transformada em informações propositivas, em que tratam de problemas
sociais na busca da garantia de direitos da juventude, buscando embasar os produtos
com conteúdos para educação dos direitos humanos. Serão organizadas apresentações
dos produtos do projeto, sejam em formato de trabalhos acadêmicos escritos e também
de produtos de curtas metragens para inscrição em eventos acadêmicos, técnicos e
outros espaços de debate para apresentação dos resultados desse projeto.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A etapa 1 está em desenvolvimento, com a capacitação dos alunos do IFCCAS 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,
tiveram uma capacitação conceitual da temática central direitos humanos e juventude, por
meio de atividades didáticas em sala de aula no desenvolvimento do projeto de ensino
vinculado a esse projeto. Além dessas atividades, como proposta para ampliar a
sensibilizar o tema, em que os próprios alunos inscritos no projeto, organizassem rodas
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de conversas e atividades técnicas, utilizando expertises de colegas no grupo para se
capacitarem. O intuito foi atingido, que os participantes pudesse se responsabilizar pelo
processo de produção do conhecimento, para iniciar a etapa 2 do projeto.
Na 2 etapa organizou-se um cronograma de oficinas e palestras que
interligasse, por meio de edital, a comunidade interna/externa ao IFC-CAS, envolvendo
alunos do ensino médio técnico, ensino superior, professores, técnicos e comunidade
externa.
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. 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.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As tecnologias educativas estimuladas a serem produzidas no âmbito do
projeto, darão suporte à produção de conhecimento do grupo participante e por outro
lado, servirão para produzir ferramentas pedagógicas para educação dos direitos
humanos, em caráter participativo entre adolescentes e jovens brasileiros de escolas
participantes. Acredita-se que os adolescentes e jovens podem 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 da tecnologia pode, então, potencializar o aprendizado, possibilitar o
desenvolvimento de competências técnicas e humanas, 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 tem como objetivo analisar o nível de satisfação dos clientes organizacionais da
Agrozacca Alimentos Ltda, por meio de plataformas de comunicação digital da empresa. Empresa de
nutrição animal, que fundada em 1999, nunca havia realizado uma pesquisa de satisfação estruturada e
formal, junto à sua clientela. Como procedimentos metodológicos, trata-se de uma pesquisa exploratória,
descritiva e qualitativa; utilizou-se a técnica de grupo foco com adaptações e pré-teste para se chegar ao
questionário a ser aplicado no levantamento em maior escala – via survey, obtendo-se 80 respostas válidas.
Dentre os resultados estão: o preço, considerado justo por 93,8% dos clientes, quanto ao prazo de entrega
97,6% o avaliaram positivamente e 100% recomendaria a empresa. Como oportunidades de melhoria estão
a resistência das embalagens, durabilidade de alguns produtos, realizar adequações nas plataformas de
comunicação, principalmente, Facebook e Instagram, que tiveram baixo acesso - pelos clientes
organizacionais - durante a pesquisa de satisfação. Constatou-se que, o nível de satisfação dos clientes, no
geral, está entre satisfeito e muito satisfeito. Porém, ressalta-se a importância de se criar a cultura da
avaliação na empresa com periódicas pesquisas de satisfação junto à clientela.
Palavras-Chave: Pesquisa de Satisfação. Clientes Organizacionais. Plataformas de Comunicação Digital.

1 INTRODUÇÃO
Com a acirrada competitividade e globalização dos mercados, em qualquer
segmento de atividade, as pesquisas de satisfação com a clientela se tornam fator
fundamental para a busca de excelência e de melhoria contínua nos processos. Com
base em informações obtidas nesses levantamentos, a gestão da empresa tem como
atuar nos pontos críticos e, além disso, a médio e longo prazo, vislumbrar as ações que
necessitam de maior investimento e esforço.
Por meio de uma pesquisa de satisfação com clientes, a organização pode
adquirir diferencial competitivo, identificando pontos para atuação, visando a melhoria
contínua e como aprimorar seus processos, com base na visão da clientela. Ter um canal
de comunicação entre a empresa e seus clientes, demonstra preocupação da
organização com sua imagem perante esse público e, portanto, tende a gerar um
relacionamento mais duradouro entre ambos, auxiliando no processo de fidelização e
criando uma maior aproximação (KLOTER e KELLER, 2006).
O lucro de uma empresa, principalmente em mercados altamente competitivos,
é influenciado pela satisfação da clientela, considerando tanto os clientes organizacionais
quanto os, finais (varejo). Ou seja, trata-se de um “efeito cascata”, o cliente organizacional
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satisfeito tende a influenciar o nível de satisfação dos clientes finais; enfim, se a origem
está insatisfeita com a Agrozacca Alimentos Ltda, o varejo também, poderá ser afetado.
Para Kerin et. al. (2007), os clientes organizacionais incluem todos os
compradores, exceto os consumidores finais, que compram e arrendam grandes volumes
de equipamentos, matérias-primas, peças manufaturadas, suprimentos e serviços
empresariais.
Contudo, como atingir, como se comunicar com a clientela? Assim, a utilização
das TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) pode ser uma aliada para alcançar
a comunicação e fidelização com esse público.
Nesse sentido, por meio da internet, com as redes sociais, enfim, via
plataformas de comunicação digital, as empresas podem incrementar sua comunicação
com os clientes, diminuindo assim, gastos com veiculação de publicidade e pesquisas de
satisfação.
Segundo Allstyne e Choudary (2016), as plataformas de comunicação digital
permitem interações de criação de valor entre produtores e consumidores. O objetivo
geral da plataforma é promover a combinação entre usuários e facilitar o intercâmbio de
bens, serviços ou moeda social, permitindo assim a criação de valor para todos os
participantes. Além disso, quando estas ferramentas (plataformas) atingem certo nível de
maturidade, podem alcançar a clientela de forma mais rápida e eficiente (ALLSTYNE e
CHOUDARY, 2016).
Neste trabalho, limitou-se a utilização das plataformas de comunicação digital
que a empresa possui, sendo elas: Website, e-mail e WhatsApp (o qual possibilita uma
forma de comunicação instantânea), além das plataformas digitais de redes sociais
Facebook e Instagram.
Sendo assim, o estudo se concentra em uma indústria de nutrição animal, por
meio de um diagnóstico de satisfação com clientes organizacionais, utilizando-se dessas
plataformas de comunicação digital como meio de divulgação da pesquisa, com o objetivo
de identificar o nível de satisfação da clientela e propor melhorias à empresa.
Dito isso, cabe destacar a importância de um público de interesse específico,
os clientes, tidos como “a razão de ser de qualquer negócio”. E, nesse sentido, conhecer
suas expectativas e nível de satisfação é fundamental para nortear as ações futuras e
decisões a serem tomadas pelos gestores da empresa. Portanto, uma consulta aos
mesmos, via pesquisa de satisfação, pode traçar o diagnóstico e vislumbrar
oportunidades de melhoria na relação da empresa com sua clientela.
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Para Kotler (1998, p. 53): “Satisfação é o sentimento de prazer ou de
desapontamento resultante da comparação do desempenho esperado pelo produto (ou
resultado) em relação às expectativas da pessoa”. A satisfação de seus clientes é, ao
mesmo tempo, uma meta e uma ferramenta de marketing. Além de acompanhar as
expectativas e a satisfação do cliente em relação ao valor, as empresas precisam
monitorar o desempenho dos concorrentes, nessas mesmas áreas (KLOTER e KELLER,
2006),
Dessa forma, apresentar-se-á a metodologia utilizada no trabalho, para
demonstrar os resultados e discussão do nível de satisfação dos clientes com a empresa
estudada.
2 METODOLOGIA
Em um primeiro momento, trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva.
O levantamento dos dados, envolverá a pesquisa exploratória e bibliográfica. Inicia-se o
levantamento de referencial teórico para exploração do fenômeno e de temas correlatos.
Esta pesquisa também é classificada como descritiva, pois tem como objetivo,
a descrição das características de determinada população ou fenômeno e ainda, o
estabelecimento de relações entre variáveis. Uma de suas características está na
utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, dentre elas, o questionário (GIL,
2010).
Em relação a sua abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa. A pesquisa
qualitativa busca a compreensão de um grupo social, de uma organização, da dinâmica
das relações sociais (GOLDENBERG, 1997).
O delineamento da pesquisa não chega a ter um caráter quantitativo,
propriamente dito, pois apesar dos resultados terem sido tratados via estatística
descritiva, trata-se de uma amostra não probabilística, pois mesmo que todos os clientes
organizacionais (884) tenham sido convidados a participar da survey, via plataformas de
comunicação digital da empresa, para preenchimento do questionário no google forms;
apenas 80 responderam. Contudo, já era previsto que seria muito difícil obter uma
amostra representativa do universo ou mesmo, a resposta de todos (censo); portanto, não
se tinha o objetivo de obter representatividade da amostra em relação ao universo de
clientes. Assim, não é possível aplicar inferência estatística, mas pode-se utilizar a
estatística descritiva (LEVIN, 1987; MATTAR, 1996).
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Contudo, as taxas de respostas neste tipo de pesquisa, tendem a ser baixas,
especialmente, em pesquisas realizadas de forma online, como identificado na literatura:
a baixa taxa de resposta é a principal desvantagem relacionada à pesquisa de marketing
pela internet (MALHOTRA, 2004).
O diagnóstico de satisfação foi conduzido por meio de 38 (trinta e oito)
questões, 35 fechadas – que possuíam categorias de resposta a serem assinaladas e 03
questões abertas, o objetivo foi analisar o perfil dos clientes organizacionais e seu nível
de satisfação quanto aos fatores tangíveis, os produtos em si, e quanto aos serviços
prestados pela empresa. Também se avaliou as plataformas de comunicação digital da
Agrozacca e a identificação de críticas e pontos positivos relativas à empresa.
Os procedimentos para coleta de dados seguiram as seguintes etapas: (1)
levantamento de literatura; (2) condução da técnica de grupo foco, (3) aplicação do teste
piloto; (4) pesquisa em maior escala, com a aplicação do questionário de satisfação aos
clientes organizacionais; (5) tratamento e análise dos dados.
Na primeira etapa, a coleta de dados se deu, a partir da literatura, para
embasamento da elaboração do questionário via análise das temáticas envolvidas.
Na segunda etapa, ocorreu o início da pesquisa de campo, a técnica de focus
group ou grupo-foco, que sofreu adaptações, o motivo é que seria muito difícil reunir um
grupo de clientes organizacionais da Agrozacca, mesmo sendo apenas 03, pois a maioria
trabalha em estabelecimentos comerciais, estando refém do horário comercial. A
realização da técnica de grupo-foco teve como objetivo, levantar sugestões de melhoria
para as perguntas do questionário, readequação de termos, de categorias de resposta; e
ainda, alguma possível inclusão de questões.
Na terceira etapa, o questionário foi submetido a um pré-teste, envolvendo 6
integrantes do Laboratório de Gestão, Inovação e Sustentabilidade (LABeGIS) e 10
funcionários administrativos da Agrozacca, totalizando 16 respondentes. O objetivo do
levantamento, junto aos integrantes do LABeGIS, foi de fazer a verificação da semântica e
conteúdo das questões. Já, o pré-teste com os funcionários da Agrozacca teve como
objetivo, consultar suas percepções relativas às questões comerciais em si, já que eles
têm contato com a clientela e familiaridade com os produtos e serviços.
Na quarta etapa, foi consultada a base de clientes organizacionais, com base
no sistema de gestão da empresa. Considerou-se 884 (oitocentos e oitenta e quatro)
clientes organizacionais ativos, para a realização do levantamento, tendo sido iniciada a
divulgação do questionário de satisfação, em maior escala, com o convite à participação
na pesquisa, enviado a esses 884 clientes, para que fosse respondido via Google Forms.
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Esse convite aconteceu via e-mail e WhatsApp, aos clientes que fazem uso
deste meio para comunicação com a empresa. Além disso, o questionário foi
disponibilizado para acesso, por meio de outras plataformas de comunicação digital da
empresa, o website, Facebook e Instagram, tendo-se obtido 80 respostas válidas.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a divulgação do questionário, via plataformas de comunicação digital da
empresa, sendo este respondido por 80 clientes organizacionais da Agrozacca, iniciou-se
a análise e discussão dos resultados obtidos.
A partir do primeiro bloco de questões, onde buscou-se identificar o perfil do
respondente, constatou-se que 56,3% dos respondentes conheceram a empresa por
indicação de outros clientes e 10% por Redes Sociais, como o Facebook e Instagram.
Além disso, buscou-se avaliar há quanto tempo os respondentes são clientes da
Agrozacca, sendo assim constatou-se que, boa parte é cliente da empresa de 1 até 10
anos (61,3%). Sobre a identificação do comércio e sua área de atuação, Loja
Agropecuárias tiveram um número expressivo, com 61,3%; 12,5% Cabanhas (Hotelaria
de Equinos); 7,5% Pet Shops; e 3,7% Mercados.
Em relação aos Estados desses clientes, 62,5% estão em Santa Catarina;
31,3% são do Rio Grande do Sul e, 5%, do Paraná. A cidade com maior número de
respondentes foi Jacinto Machado-SC. Sobre a média de faturamento anual do cliente, e
consequentemente, seu enquadramento por porte: 45% são Microempreendedores
Individuais; 31,2% são Microempresas; e 20% Empresas de Pequeno Porte.
As condições de pagamento mais utilizadas pela clientela, um total de 37%
efetua pagamento à vista e 56,3% a prazo. A última questão relacionada ao perfil do
cliente, identificou a média de quantos produtos da Agrozacca são revendidos por cada
cliente, sendo que 50% revendem de 2 a 10 produtos.
Após o levantamento do perfil da clientela, partiu-se para a análise dos fatores
tangíveis quanto aos produtos e intangíveis quanto aos serviços prestados pela empresa.
Anderson e Fornell (1994) ressaltam que a satisfação é uma avaliação
contínua a respeito da habilidade de uma marca, em proporcionar os benefícios, que o
cliente esteja buscando; por isso, a importância de tornar o processo de avaliação uma
prática sistemática e contínua na Agrozacca.
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Dentre os pontos fortes identificados na pesquisa, estão: o preço, considerado
justo por 93,8% dos clientes (Figura 1); quanto ao prazo de entrega, 97,6% o avaliaram
positivamente e, 100% recomendariam a empresa.
Figura 1: Você considera justo o preço pago pelos produtos adquiridos?

Fonte: Dados da pesquisa.

Os principais pontos de melhoria estão relacionados à resistência das
embalagens, a durabilidade de alguns produtos específicos, e ainda, a necessidade de
aumento da frequência de visita dos vendedores aos clientes. Além disso, deve-se atentar
para a maior divulgação e incremento de campanhas quanto às plataformas de
comunicação digital da Agrozacca, pois o WhatsApp e o e-mail, que obtiveram maior
eficiência no acesso do questionário pelos respondentes e, mostraram-se como principal
meio de comunicação entre os clientes e a Agrozacca; demonstrando que, o Facebook e
o Instagram carecem de reformulações de conteúdo e divulgação, reformulação – com
possibilidade de ser verificada – junto à empresa de comunicação contratada.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo possibilitou a análise do nível de satisfação dos clientes
organizacionais da Agrozacca Alimentos Ltda, por meio de plataformas de comunicação
digital. E assim, atingiu-se os objetivos propostos, sendo eles: realizar a revisão da
literatura sobre as temáticas relacionadas à pesquisa para embasar a elaboração dos
itens (questões) do instrumento de coleta de dados; identificar as plataformas de
comunicação digital utilizadas pela empresa; alcançar a compreensão do nível de
satisfação dos clientes organizacionais da Agrozacca e assim, propor melhorias para
expansão das atividades da empresa.
Constatou-se que, o nível de satisfação dos clientes organizacionais está, no
geral, entre satisfeito e muito satisfeito. Quanto às plataformas de comunicação digital, o
WhatsApp e o e-mail foram os meios que apresentaram melhor desempenho na
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divulgação do questionário, e que foram identificadas como o principal meio de contato
com a empresa.
Desse modo, após a análise das críticas e pontos positivos em relação à
empresa, com o intuito de atingir o último objetivo específico proposto, alguns pontos de
melhoria foram identificados, sendo eles: a) Melhorar a qualidade das embalagens; b) Em
relação à durabilidade, verificar a quantidade de aditivos conservantes utilizados em
alguns produtos, se é suficiente ou não, produtos estes que estão apresentando um
período de durabilidade curto; c) Intensificar as visitas dos vendedores a todos os clientes;
d) Oferecer uma palestra aos produtores e clientes, a fim de uma melhor apresentação de
seus produtos e uma maior aproximação entre a empresa e o cliente; e) Divulgar as
plataformas de comunicação, como o Facebook e Instagram, via e-mail e WhatsApp, já
que esses se mostraram mais eficientes na comunicação clientes-empresa.
Registra-se por fim, a importância de se criar a cultura da avaliação na
empresa, realizando pesquisas de satisfação com periodicidade, junto à clientela,
tornando-a um processo sério e confiável. Assim, seus resultados devem ser publicados e
divulgados, demonstrando o quanto cada fator apontado pelos clientes foi melhorado, de
um ciclo para o outro. Essa publicidade gera credibilidade entre os respondentes, o que
tende a aumentar sua taxa de participação.
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Resumo: O setor elétrico vem intensificando cada vez mais a discussão a respeito das maneiras
alternativas de produzir energia elétrica. Uma fonte de energia está ganhando cada vez mais espaço é a
energia solar. Energia proveniente do sol, que atinge a terra através dos raios solares, é renovável,
ambientalmente correta e sua conversão não emite poluentes e resíduos para o meio ambiente. Duas são
as tecnologias utilizadas para a captação da energia solar, são elas: fotovoltaica e termossolar. A porção de
radiação solar que atinge diretamente o solo terrestre é denominada de radiação direta (DNI) e é essa a
energia que deve ser levada em consideração para que uma usina termossolar funcione. Este artigo tem
como objetivo principal identificar os índices de DNI na Região Carbonífera do Sul de Santa Catarina,
através da interpolação de dados meteorológicos utilizando o software Radiasol 2, e também, apresentar
resumidamente as principais tecnologias empregadas atualmente na geração de energia elétrica através de
usinas termossolares. O valor resultante da DNI na cidade de Treviso – SC, foi de aproximadamente 1443
kWh/m²/ano, valor considerado abaixo do ideal para a implementação, porém deve-se levar em
consideração um sistema de geração híbrido, aliando radiação solar e a queima de combustíveis para a
geração de vapor superaquecido.
Palavras-Chave: Energia Solar, Termossolar, Incidência Solar.

1 INTRODUÇÃO
O sol é uma fonte de energia renovável, abundante e não poluente. O
aproveitamento desta energia proveniente do sol é uma das alternativas energéticas mais
prospera para encarar a crise energética no mundo e principalmente no Brasil, onde a
falta de investimento no setor e o aumento gradativo do consumo estão assombrando o
setor energético. (OLIVEIRA FILHO, 2014)
A crise que sofre hoje o setor elétrico fortalece o debate sobre as fontes
alternativas de energia, e a energia solar vem ganhando cada vez mais espaço dentre
essas fontes alternativas para a geração de energia elétrica, por ser um recurso renovável
e proporcionar energia limpa, além de ter ampla possibilidade de sistemas que se
adaptam a diferentes regiões do planeta.
Quando se trata de energia solar, o principal impasse refere-se a maneira que
essa atinge a superfície terrestre, pois ela é disseminada antes de atingi-la. Com o
avanço da tecnologia, diversas inovações na maneira de captação deste tipo de energia
estão surgindo e para que possamos ter um bom rendimento com essa tecnologia, é
necessário que haja um estudo detalhado da incidência solar no ambiente onde irá ser
implementado o sistema, para evitar grandes prejuízos financeiros e consequentemente
não haver os resultados esperados. (LODI, 2011)

ISSN: 2526-4044 p. 695 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

De acordo com Lodi (2011) a radiação solar direta (DNI) mínima requerida para
um projeto de usina termossolar corresponde a 2.000 kW/m²/ano. Quanto maior o valor da
DNI, maior será a eficiência da usina.
A Figura 01 apresenta o mapa de radiação solar direta no Brasil, demostrando
áreas com valor superior 2.200 kW/m²/ano, principalmente na região nordeste, que é a
que oferece as melhores condições climáticas para tal tipo de tecnologia. A região sul
apresenta valores de DNI considerados satisfatórios para a implementação de uma usina
termossolar, na casa dos 2.000 a 2.200 kWh/m²/ano.
Figura 01 – Mapa brasileiro de energia solar direta

Fonte: INPE, 2006

Pela sua boa localização e sua vasta área territorial, o Brasil tem um enorme
potencial para o desenvolvimento de tecnologias que captam a energia solar, porém
existe um grande atraso nesta área em relação a outros países, como Espanha, Estados
Unidos e Chile, ocasionados principalmente pela falta de investimento no setor. (LODI,
2011)
Visando uma possível implantação de um sistema héliotérmico na região
carbonífera de Criciúma, Santa Catarina, este artigo tem como objetivo identificar os
níveis de incidência solar nesta região, possibilitando identificar a tecnologia mais
favorável para a implantação de um sistema héliotermico nesta região.
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Neste tópico serão descritos alguns conceitos primordiais para a melhor
compreensão do tema em questão.
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2.1 Energia Solar
A energia solar é uma fonte de energia renovável e confiável, bastante
distribuída ao redor do globo terrestre. Porém, o uso da energia solar não é viável em
todos os lugares do globo, pelo fato de que este tipo de energia atinge a superfície
terrestre com baixa intensidade e com grande intermitência em alguns lugares da Terra.
(MARANHÃO, 2014)
A etapa da conversão da energia solar em energia elétrica, não apresenta
danos ao meio ambiente e simboliza uma opção viável e capaz de produzir energia
elétrica barata e limpa. Esse tipo de energia é absorvida sob forma de luz visível de raios
infravermelhos e ultravioletas, que será posteriormente através de dispositivos
eletromecânicos transformada em energia térmica e elétrica.
Duas são as tecnologias para realizar o aproveitamento de energia solar, uma
delas, a mais popular é através do sistema fotovoltaico, onde a transformação em energia
elétrica é realizada através de células fotovoltaicas.
Outra maneira de aproveitar a energia solar é o sistema heliotérmico, onde a
radiação solar, através de sua componente direta, realiza diretamente o aquecimento de
um fluido.
2.2 Geração termossolar
A potência solar total que incide a superfície terrestre é de aproximadamente
1367 W/m². Esta energia não é totalmente absorvida pela Terra, uma porção dela é
refletida na atmosfera, outra porção é difratada pelas nuvens, e outra porção atinge
diretamente o solo terrestre (radiação solar direta). (CRESESB, 2010). A junção de todas
essas porções de energia que chegam a superfície terrestre é denominada radiação
global. A Figura 02 ilustra esse processo mais detalhadamente.
Figura 02 – Radiação Global

Fonte: CRESESB, 2010
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A geração termossolar, se encarrega de transformar a energia solar direta,
aquela parte que atinge diretamente o solo terrestre, em energia térmica, através de
fluidos situados dentro de tubulações. Esses sistemas podem ser do tipo concentradores
e não concentradores. Sistemas do tipo concentradores, direcionam toda a radiação solar
para uma superfície menor pontual, chamada de receptor, onde circula um fluido e é
usado quando há uma alta demanda de temperatura. Sistemas do tipo não
concentradores, apresentam a superfície onde circula o fluido a ser aquecido ao longo da
superfície de absorção solar. (KALOGIROU, 2004)
Para que se alcance um bom rendimento com a utilização de sistemas
héliotermico, há a necessidade de um estudo bem elaborado e preciso, sobre a incidência
solar na região a ser aplicado o projeto, de modo a escolher o sistema mais adequado.
3 CONCENTRADORES SOLARES
Usinas termossolares utilizam superfícies refletoras para concentrar a
radiação solar em um coletor onde circula um fluido de trabalho. Este fluido geralmente é
um óleo sintético, que troca o calor absorvido com a água, gerando vapor que
posteriormente irá acionar mecanicamente uma turbina para gerar energia elétrica.
(LOPEZ, 2012)
Quatro são os tipos de tecnologias empregadas para realizar a concentração
dos raios solares nos coletores, abaixo descreveremos resumidamente essas tecnologias.
3.1 Parabólico/Calha
Neste tipo de tecnologia, a reflexão da radiação solar ocorre através de um
material refletor disposto num formato parabólico, que irá refletir a radiação recebida em
um tubo metálico, recoberto por um tubo de vidro. O encapsulamento interno com vidro
serve para reduzir as perdas de calor, pois o vidro tem ótimas propriedades térmicas,
referente a retenção de calor. Esse tubo é disposto ao longo da linha focal do receptor.
(KALOGIROU, 2004).
No interior do tubo circula o fluido rescaldado, que será o responsável por
armazenar e transportar a energia térmica. Segundo Kalogirou (2009), esta tecnologia é a
mais avançada em matéria de concentração de energia, devido à experiência e
desenvolvimento de pequenas indústrias na construção destes sistemas. Na Figura 03 é
mostrado um esquema dos concentradores de calha parabólica.
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Figura 03 – Coletor Parabólico/Calha

Fonte: Kalogirou, 2004

3.2 Fresnel
O sistema de coletor Fresnel, demonstrado na Figura 04, se baseia no
agrupamento de espelhos lineares, organizados de forma que seja possível concentrar o
máximo de radiação absorvida possível em um receptor que se encontra fixo acima do
coletor. (KALOGIROU, 2004).
Essa tecnologia se limita na questão estrutural, pois não há a necessidade de
complexas estruturas para sua montagem. Pode ser montada perto do solo.
Segundo Kalogirou (2009), uma desvantagem do refletor linear Fresnel é o
cuidado necessário no projeto para evitar que um espelho cause sombra em outro,
aumentando o tamanho da área a ser ocupada pela planta.
Os modelos Fresnel não são ainda uma tecnologia madura e a maior parte das
plantas existentes no mundo são plantas piloto, com algumas poucas plantas comerciais
de baixa potência (de 1 a 5 MW) em operação nos EUA e na Espanha (KALOGIROU,
2009).
Figura 04 – Coletor tipo Fresnel

Fonte: Kalogirou, 2004

3.3 Torre Central
Também conhecido como torre central, estes sistemas são utilizados quando
requeridos altos níveis de captação de radiação térmica. Estão caracterizados por um
conjunto de espelhos móveis espalhados que apontam a um ponto em comum localizado
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no alto de uma torre. O fluido de trabalho é aquecido nesse ponto e circula a fim de
transportar a energia absorvida. Este tipo de tecnologia pode aumentar a temperatura do
fluido até 1500 °C. (KALOGIROU, 2004). Na Figura 05 é mostrado o esquema de um
sistema de concentradores solares de torre central.
Figura 05 – Coletor tipo Torre Central

Fonte: Kalogirou, 2004

3.4 Disco Parabólico
Nesta tecnologia, demostrada na Figura 06, o dispositivo em formato de uma
parábola consegue rastrear a posição do sol mediante a mobilidade de 2 eixos. A
radiação solar incidente na superfície de reflexão do disco é refletida em um ponto focal,
chamado de receptor, pelo qual circula o fluido que irá ser aquecido. O fluido rescaldado
irá ser transportado através de tubulações até a parte geradora de energia elétrica. Os
discos parabólicos podem alcançar temperaturas de até 1500 °C. (KALOUGIROU, 2004)
Figura 06 – Coletor tipo Disco Parabólico

Fonte: Kalogirou, 2004

4 METODOLOGIA
Conforme citado nos índices anteriores, para a implementação de uma usina
termossolar (CSP), deve-se levar em consideração os níveis de DNI na região a ser
implementada a planta. Níveis superiores a 2.000 kWh/m²/ano são considerados
satisfatórios para a implementação de uma usina CSP (LODI, 2001).
Com o intuito de avaliar o potencial Solar da Região Carbonífera de Criciúma
para uma futura pesquisa de implementação de uma usina CSP nesta região, foi realizado
um estudo da incidência de radiação direta (DNI) na cidade de Treviso – SC, local onde
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se avalia uma futura aplicação, localizada na latitude 28,5° S e longitude 49° O, cidade
que incorpora a AMREC (Associação dos Municípios da Região Carbonífera).
A avaliação da DNI incidente nesta região foi realizada através do software
Radiasol 2, desenvolvido pelo LABSOL-UFRGS (Laboratório de Energia Solar da
UFRGS). Este software tem como seu principal objetivo, auxiliar os interessados em
Energia Solar no Brasil a realização de cálculos e dimensionamentos de projetos
referentes a energia solar. O software RADIASOL possui dois tipos de entrada de dados.
A primeira é a simples digitação manual por parte do usuário dos dados, junto com as
coordenadas geográficas da estação meteorológica onde foram coletados os dados. A
segunda refere-se a uma base de dados de irradiação solar média mensal obtidos através
do programa SWERA (Solar and Wind Energy Resource Assessment), um programa com
a missão de fornecer informações sobre recursos de energia renovável para países e
regiões em todo o mundo.
No caso da cidade de Treviso-SC, os dados a respeito da DNI incidente na
região, foi obtido por interpolação de dados do próprio banco de informações do software.
Os dados apresentados pelo software, apresentam a incidência média em kWh/m²/dia, ou
seja, a média diária de cada mês. Consequentemente necessitou-se realizar a conversão
de tais valores para haver uma média anual, em kWh/m²/ano, para futuramente conseguir
realizar possíveis dimensionamentos de projetos. Utilizou-se a primeiramente a Eq. (1), e
em seguida inseriu-se na Eq. (2) a Eq. (1) para obter as informações.
Eq. (1)

Eq. (2)
5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após a coleta dos dados no software RADIASOL 2 referentes a DNI,
coletados na estação meteorológica da cidade de Treviso-SC, o mesmo gerou um gráfico
com as médias mensais diárias de DNI naquela região. Na Figura 7 podemos visualizar
mais detalhadamente o gráfico gerado.
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Figura 07 – Gráfico Radiação direta normal (DNI) em Treviso – SC.

Fonte: Radiasol 2

Analisando o gráfico e realizando os cálculos da média de DNI mensal,
percebe-se um valor menor de DNI no mês de junho, com uma média de
aproximadamente 921 kWh/m²/mês, já o maior valor de DNI apresenta-se no mês de
dezembro com aproximadamente 2395 kWh/m²/mês.
Realizou-se o cálculo da média de DNI anual e obteve-se um resultado de
aproximadamente 1443 kWh/m²/ano.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a simulação no software Radiasol 2 dos índices de DNI na cidade de
Treviso-SC, foi efetuado o cálculo para haver a média anual de DNI em “kWh/m²/ano”,
obteve-se um resultado de aproximadamente 1443 kWh/m²/ano, valor considerado abaixo
do “ideal” para a implementação de uma usina termossolar.
Contudo, considera-se para futuros trabalhos a possibilidade da aplicação de
um sistema híbrido, que, quando o calor gerado pela radiação solar for insuficiente para
atendimento das características térmicas do processo de superaquecimento do vapor, um
sistema auxiliar acionado através da queima combustíveis (sistemas de geração
renovável, ou não renovável) forneça a carga térmica necessária para aquecimento do
vapor de trabalho.
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Resumo: O conforto térmico em edificações está intimamente ligado com a eficiência energética da
construção, pois a utilização de estratégicas específicas para a zona climática na qual ela está inserida
pode reduzir o consumo de energia elétrica com sistemas de aquecimento/resfriamento, além de garantir
condições ambientes sadias no convívio. A incorporação dessas estratégias pode ser aferida em softwares,
como DOMUS. A partir dessa ferramenta é possível comparar configurações de aberturas, materiais
construtivos das paredes, piso e cobertura, além de avaliar o nível de eficácia das decisões de projeto por
meio do selo PROCEL-EDIFICA. O propósito do trabalho foi simular as características térmicas de uma
edificação localizada no Sul de Santa Catarina por meio de softwares indicando possíveis melhorias
passivas ou ativas na mesma, buscando maximizar o conforto térmico. Após as sugestões, simulações
mostraram que o percentual de horas ocupadas em desconforto térmico teria uma diminuição de 23,03%,
além da redução drástica de temperaturas interna acima de 30ºC.
Palavras-Chave: DOMUS, Conforto térmico, Simulação, FluxoVento.

1 INTRODUÇÃO

Uma edificação tem o objetivo de promover condições que possibilitem o
desempenhar de atividades específicas por seus ocupantes. É comum encontrarmos,
principalmente em residências, projetos de construção que não primam pelo conforto
térmico. Contudo, algumas ferramentas podem ser utilizadas para uma análise preliminar
da performance da edificação neste sentido. A primeira delas é o software SOL-AR
(Figura 1), que permite observar o período de insolação de determinada fachada da
edificação durante o ano, além da velocidade e direção predominante do vento.
Figura 1 - Carta Solar para o local de estudo e velocidade e direção predominante do vento para Florianópolis.

Fonte: Software SOL-AR, 2018.

1
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Outra forma de visualizar o desempenho térmico da edificação é simulando as
correntes de ar predominantes através do software Fluxo Vento. Além disso, através da
NBR 15220-3 podemos identificar a zona que o edifício se encontra, segundo o
Zoneamento Bioclimático Brasileiro (Figura 2), refinando estratégias pelas diretrizes
construtivas para habitações já definidas em cada zona. As estratégias para a zona
climática dois, onde o objeto de estudo está localizado, incluem: ventilação cruzada,
paredes internas pesadas, aquecimento solar da edificação e insolação dos ambientes. O
presente trabalho visa analisar o desempenho e conforto térmico de uma casa noturna
com base em normativas nacionais e internacionais selecionadas, utilizando um software
de simulação com o objetivo de sugerir modificações na edificação atual para adequar-se
as características térmicas recomendadas e maximizar o conforto térmico dos seus
ocupantes com o mínimo de custo energético possível. Tais estratégias são aplicadas no
município de Araranguá – SC.
Figura 2 - Ilustração das zonas climáticas brasileiras

Fonte: Software ZBBR, 2018.

2 METODOLOGIA

Primeiramente, utilizou-se os softwares comentados no tópico anterior. Então,
o software DOMUS, desenvolvido pela PUC-PR, foi utilizado para simulação, devido à
grande biblioteca de materiais utilizados em solo nacional. A construção foi então
simulada em sua forma atual, levando em conta os materiais existentes no período de
início do estudo. Nessa etapa foi comparado o resultado da simulação com as
características térmicas sugeridas para a zona climática, além do levantamento de
estratégias para a otimização da edificação. A edificação (Figura 3) possui uma área

2
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interna útil de cerca de 100m² e uma ocupação simultânea considerada média de 100
pessoas (Tabela 1).
Tabela 1 – Estimativa de ocupação considerada no projeto

Nº DE PESSOAS
20
30
50

ATIVIDADE
Dançando
Sentadas
De pé, relaxadas

CALOR EMITIDO [W/m²]
198
60
70

HORÁRIO
00h – 02h
21h – 00h30min
22h – 04h

Fonte: Autores.

O horário de funcionamento do estabelecimento é de quarta a sábado, das 20h
às 4h. A fachada da edificação é voltada para a direção sudoeste.
Figura 3 – Fachada (esquerda) e planta baixa (direita) da edificação foco do estudo

Fonte: Autores.

Dentre as cargas térmicas de maior relevância, estão a grande quantidade de
pessoas no interior do estabelecimento e a presença de sete equipamentos de
refrigeração (Tabela 2), onde a rejeição de calor ocorre dentro da edificação. Para fins de
projeto, devido à intermitência de funcionamento dos equipamentos de refrigeração
(freezers), foram considerados três regimes de trabalho diferenciados com base em
refrigeradores domésticos.
Tabela 2 – Levantamento dos equipamentos elétricos na edificação e horário de utilização

EQUIPAMENTO
Freezer: Plena carga
Freezer: ½ Potência
Freezer: ⅓ Potência
Iluminação
Som 1
Som 2

POTÊNCIA [W]
3629
1814,5
1209,67
250
150
880

HORÁRIO
20h – 04h
12h – 20h
04h – 12h
20h – 04h
20h – 22h
22h – 04h

Fonte: Autores.
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As características térmicas e espessura dos materiais que compõem a
edificação são listadas na Tabela 3. É importante ressaltar a pintura externa escura com
alta absortividade do calor. Na fachada do estabelecimento, encontram-se três portas de
vidro (250,0 x 250,0 x 0,5cm), com capacidade de abertura de 50% em relação à sua área
total. Foram realizadas simulações com as propriedades dos materiais da edificação atual
e após as estratégias propostas, mostradas nos resultados do projeto.
Tabela 3 – Levantamento dos equipamentos elétricos na edificação e horário de utilização
CALOR
CONDUTIVIDADE
DENSIDADE
e [cm]
ESPECÍFICO
TÉRMICA
COMPOSIÇÃO
[kg/m³]
[J/kgK]
[W/mK]

COBERTURA

PAREDES
PISO

Telha de aluzinco
Câmara de ar (A.E.)
Isolante (Poliuretano)
PVC
Tijolo 6 furos circulares
Reboco
Solo
Concreto
Piso cerâmico

0,2
50,0
0,5
1,0
10,0
2,5
200
5,0
1,0

4555
1,2
35
1379
1056
2050
2050
2200
1600

440
1,0
1045
1004
596,2
932
1840
1000
920

115
7,14
0,030
0,16
0,591
0,72
0,52
1,75
0,9

Fonte: Software DOMUS.

Para análise dos dados, foi considerada a Escala de Sensação Térmica da
Associação Internacional de Engenheiros de Aquecimento, Ventilação e Condicionamento
de Ar (ASHRAE), mostrada na Figura 4. O software DOMUS dispõe dessas informações,
como o Voto Médio Estimado (PMV) e Percentagem de Pessoas Desconfortáveis (PPD).
Figura 4 - Escala de Sensação Térmica (ASHRAE 55)

Muito
Frio

Frio

Levemente
Frio

Neutro

Levemente
Quente

Quente

Muito
Quente

Fonte: ASHRAE, 2010, p. 5.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentre as estratégias possíveis, optou-se pelas seguintes mudanças na
edificação, baseado em GUERA (2016) e SILVA (2016): na cobertura, telhado vegetado
sobre uma laje pré-moldada em substituição à cobertura atual; para a parte frontal,
4
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fachada ventilada; e inclusão de lã de vidro e gesso nas paredes. O uso de brises foi
desconsiderado após análise da carta solar na Figura 1. A ventilação foi aprimorada
através da inclusão da abertura na parede nordeste, nas dimensões de 1,2 de altura por
2,5m de largura. Além das modificações da estrutura, foi proposta a instalação da unidade
condensadora dos refrigeradores na área externa.
Tabela 4 – Comparativo da transmitância térmica da edificação com os valores sugeridos para a zona bioclimática.

TRANSMITÂNCIA
TÉRMICA [W/m²K]
FATOR SOLAR
[%]
ÁREA DE ABERTURAS
[%]

SEM ESTRATÉGIAS

COM ESTRATÉGIAS

2,68 (paredes)
2,35 (fachada)
2,65 (cobertura)
9,9 (paredes)
4,7 (fachada)
5,3 (cobertura)

0,47 (paredes)
1,52 (fachada)
1,03 (cobertura)
1,7 (paredes)
3 (fachada)
2,1 (cobertura)

6,6

15

RECOMENDADO PELA
NORMA ABNT NBR 15220

<3 (paredes)
<2 (coberturas)
<5 (paredes)
<6,5 (coberturas)
15<X<25

Fonte: Autores.

A Tabela 4 mostra as características térmicas totais da edificação atual e
simulada com estratégias, juntamente com as sugeridas para a zona climática de
localização da edificação. A Figura 5a mostra as linhas de fluxo do vento na edificação. É
visível a falta de ventilação no interior do ambiente atual. Por isso, foi simulada uma
abertura na fachada nordeste da edificação (Figura 5b).
Figura 5 – Simulação da ventilação no interior da edificação para vento sudoeste.
a) Sem abertura na fachada nordeste

b) Com abertura na fachada nordeste

Fonte: Software FluxoVento, 2018.

A Figura 6 mostra os resultados das simulações para a edificação com e sem
as estratégias propostas durante o período de ocupação da edificação. Com as
5
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estratégias, haveria uma redução de quase 16% nas horas de ocupação com
temperaturas internas acima de 30ºC, sendo que as temperaturas entre 20 e 22ºC
cresceriam em torno de 17,5%. Dessa forma, cerca de 72% das horas de ocupação da
edificação compreenderiam temperaturas entre 20 e 26ºC.
Figura 6 – Histograma de frequência relativa: Temperatura interna da edificação

Fonte: Autores.

Sabendo que somente a temperatura interna não pode definir o conforto
térmico dos ocupantes da edificação, a equipe buscou utilizar o índice de Percentagem de
Pessoas Desconfortáveis (PPD), que estão insatisfeitas com o ambiente térmico, e a
elaboração de uma curva de permanência para expor de forma mais adequada os
resultados.
Figura 7 – Curva de permanência: Percentagem de Pessoas Desconfortáveis (PPD).

Fonte: Autores.

A partir da Figura 7 verifica-se que a aplicação das estratégias impactaria na
PPD da edificação, pois em pelo menos 15% das horas ocupadas o desconforto térmico
6
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abrangeria apenas 30% dos ocupantes, sendo que sem elas o desconforto atingiria mais
de 75% dos ocupantes.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da simulação de estratégias para melhoria do conforto térmico
conforme sugerido pela zona climática da região de estudo, seria possível atender às
recomendações da norma NBR 15220 para características térmicas dos componentes da
edificação. Além disso, as propostas gerariam uma diminuição da percentagem de horas
ocupadas no ano em desconforto térmico (PPD) de 64,09% para 41,06%. Ainda, haveria
a redução quase total de temperaturas acima de 30ºC no interior da edificação, com 72%
das horas ocupadas variando entre 20 e 26ºC. Um desafio encontrado na execução do
projeto foi a vizinhança da edificação, circundada completamente por outras edificações
nas laterais, limitando as estratégias aplicáveis. Entretanto, mesmo não sendo
considerado um ambiente termicamente aceitável pela norma, as simulações mostraram
que é possível sugerir implementações para o aumento do conforto térmico na edificação
de forma passiva.

REFERÊNCIAS
ANSI/ASHRAE Standard 55 – 2013. Thermal Environmental Conditions for Human
Occupancy. American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers,
Inc. Atlanta, USA, 2013.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15220: Desempenho
térmico de edificações. Rio de Janeiro: Copyright, 2003.
DOMUS.
Manual
do
usuário.
Disponível
em:
<http://domus.pucpr.br/util/index.php?acao=pdf&arquivo=TUTORIAL_FINAL-9_7_2012mod.pdf>. Acesso em: 23 junho 2018
FLUXOVENTO. Programa para análise de ventilação em ambientes construídos.
Disponível em: <http://webserver2.tecgraf.puc-rio.br/etools/fluxovento/>. Acesso em: 09
julho 2018.
GUERRA, Mariana R. Projeto e desenvolvimento de uma planta piloto com conceitos de
arquitetura bioclimática. 2016. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Engenharia de
Energia, Universidade Federal de Santa Catarina, Araranguá, 2016.
SILVA, Milena P. da. Projeto e desenvolvimento de uma planta piloto com conceitos de
arquitetura bioclimática. 2016. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Engenharia de
Energia, Universidade Federal de Santa Catarina, Araranguá, 2016.
7
ISSN: 2526-4044 p. 710 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

GEOPOLÍMERO COMO MATERIAL DE ENGENHARIA: ROTAS DE FABRICAÇÃO E
APLICAÇÕES
Pâmela Milak1, João Mota Neto2
1Faculdade

Satc / Departamento de Engenharia Mecatrônica / pamela.milak@satc.edu.br
1Faculdade Satc / Departamento de Engenharia Mecatrônica / joao.neto@satc.edu.br

Resumo: Vivemos em um momento onde a geração de altos volumes de resíduos industriais e urbanos,
resultado do alto consumo, tende a contribuir para a diminuição de matérias-primas e aumento constante de
gases do efeito estufa. Com este cenário, o desenvolvimento de produtos obtidos a partir de resíduos ganha
destaque e corrobora para a visão de sustentabilidade essencial para a perenidade dos recursos naturais. O
geopolímero enquadra-se neste contexto pela possibilidade de obtenção a partir de materiais que
apresentem como fontes os alumino-silicatos, tais como cinza volante, escória de alto forno granulada e
argilas calcinadas de caulinita, e demais resíduos de biomassa, como cinza de casca de arroz, cinza de
óleo de palma, cinzas da incineração de resíduos urbanos, dentre outros. Apesar do apelo sustentável, o
geopolímero destaca-se também como um material de engenharia, que garante ao produto aplicações
variadas. Neste trabalho buscou-se apresentar as tipologias de geopolímero, relações molares entre os
reagentes de acordo com a aplicação, as rotas de estudo que vem sendo desenvolvidas a fim criar massa
crítica sobre o tema e estabelecer os desafios de produção. As duas principais linhas de pesquisa sobre o
tema incluem o seu uso como material de construção, em substituição ao cimento Portland, e também como
sistema aglutinante para imobilização de resíduos contaminantes. O geopolímero apresenta potencial para
aplicação em indústrias automobilística e aeronáutica para melhoria da resistência ao fogo, fundições não
ferrosas e metalurgia, engenharia civil, indústrias de plásticos, entre outras. O desafio de seu
desenvolvimento está na determinação da composição ideal que envolve a compreensão sobre o
mecanismo de geopolimerização, uma vez que depende das matérias-primas utilizadas, assim a espécie de
silicato também é importante e depende do cátion alcalino.

Palavras-Chave: Geopolímero. Rotas de fabricação. Aplicações.

1 INTRODUÇÃO

Os cimentos de terceira geração, ou geopolímeros, vêm sendo estudados com
maior entusiasmo nos últimos anos. Este material trata-se da mistura de derivados de
alumino-silicato obtidos por ativação alcalina de solução de silicato e álcali hidróxido que
formam estruturas tridimensionais amorfas (Khale e Chaudhary, 2007; Gharzouni et al,
2017). O termo geopolímero foi criado por Davidovits (1991) em 1978 para nomear uma
família de ligantes minerais de microestrutura amorfa à semicristalina, e utiliza como
precursores a sílica (SiO2) e alumina (Al2O3) que em contato com meio aquoso altamente
alcalino, forma estruturas tridimensionais em que átomos de oxigênio são partilhados. Os
ligantes geopoliméricos possibilitam aplicações em variados campos da indústria, por
suas propriedades de engenharia, como altas resistências mecânicas, resistência ao gelo,
inércia química e excelente desempenho em relação ao fogo, podendo ser considerados
materiais refratários (Davidovits, 1988; Davidovits, 1999). Uma das aplicações de maior
relevância, com amplo campo de estudo, está relacionada ao fato de o geopolímero
apresentar-se como a principal alternativa de substituição do cimento Portland.
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A maior durabilidade em relação ao cimento Portland, contribui para o
desenvolvimento de estruturas geopoliméricas e para expansão de sua aplicação, como
execução de reparos rápidos (Khale e Chaudhary, 2007). Associado a esta aplicação o
geopolímero se destaca por elevada contribuição que apresenta sob o aspecto da
sustentabilidade, uma vez que seus precursores podem ser subprodutos industriais.
Alumino silicatos como escórias de altos fornos, cinzas volantes, as cinzas vulcânicas e
resíduos da cerâmica vermelha são potenciais materiais de partida para a ativação
alcalina (Davidovits, 1991).
Variadas linhas de pesquisa têm sido desenvolvidas a fim de identificar rotas
de fabricação e possíveis percursores para a formação de geopolímero. Além disto,
aplicações variadas estão sendo investigadas para este produto, em função das
características técnicas de engenharia que apresenta. Assim o objetivo deste trabalho é
apresentar o estado da arte sobre o desenvolvimento desta tecnologia de produto e os
cenários em que se pode aplicar a fim de identificar rotas possíveis de trabalho para
formação de massa crítica e discussão do tema.
2 HISTÓRICO E RELEVÂNCIA DO TEMA

O geopolímero surgiu como resultado de uma pesquisa em busca de novos
materiais resistentes ao calor, em consequência de incêndios catastróficos ocorridos na
França entre 1970 e 1973. Davidovits, (1991) na busca por polímeros inorgânicos
tecnológicos, percebeu que circunstâncias hidrotérmicas similares as que controlavam a
síntese de plásticos fenólicos orgânicos ocorriam da mesma maneira que aquelas
conhecidas para minerais feldspatoides e zeólitas cristalinas. Para tanto, as sínteses
necessitavam de elevados valores de pH (em torno de 14), alcalinidade concentrada, e
sob pressão atmosférica, ocorria o termo endurecimento em temperaturas abaixo de
150°C (Davidovits, 1988).
Em sua busca em bancos de patentes e em pesquisas correlatas, não foram
encontrados registros de materiais similares a este antes de 1978. Assim Davidovits
iniciou os estudos da química mineral para desenvolver uma nova família de ligantes
minerais e de polímeros minerais. As estruturas tridimensionais amorfas e semicristalinas
obtidas com a reação de silico-aluminatos ativados alcalinamente foram chamadas de
geopolímeros por empregar técnicas de geossíntese na sua obtenção. Geopolímeros são
definidos como estruturas obtidas a partir da condensação de unidades tetraédricas de
alumino silicatos, com íons de metais alcalinos que atuam para equilibrar cargas

ISSN: 2526-4044 p. 712 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

associadas às estruturas tetraédricas de alumínio. São formados por dois componentes:
os materiais com fonte de sílica e alumina, e líquidos alcalinos, geralmente à base de
sódio ou potássio. A geopolimerização, que estabelece o mecanismo de reação para
formar o produto, ocorre por reação exotérmica, com dissolução de Al e Si no meio
alcalino, com hidrólise da superfície do material e policondensação, formando assim, um
gel que é transformado numa rede tridimensional de estrutura silico-aluminato que será
detalhada posteriormente (Davidovits, 1988; Davidovits, 1991; Davidovits, 1999; Feng et
al, 2012). A estrutura que se forma abre espaço para que os geopolímeros sejam também
conhecidos por polissialatos (grande cadeia molecular constituída de silício, oxigênio e
alumínio). Desde 1972, Davidovits (1999) trabalhou com a caulinita como matéria-prima
junto com álcalis como NaOH e KOH para a produção de geopolímeros. Porém, com a
evolução dos estudos, percebeu que o uso de caulinita calcinada a 750 ºC, dava origem à
metacaulinita, que como matéria prima conferia melhor desempenho ao geopolímero
(Davidovits, 1999).
Recentemente as pesquisas tem se voltado para determinação da rota de
fabricação e do tipo de reagente que pode ser utilizado, de acordo com a matéria-prima
utilizada, a fim de que a reação de geopolimerização ocorra à temperatura ambiente.
Dentre as pesquisas três grandes áreas voltadas para o desenvolvimento sustentável são
exploradas com maior entusiasmo pelos pesquisadores, que serão o foco de abordagem
deste trabalho: obtenção de geopolímero para imobilização de resíduos perigosos;
utilização de resíduos industriais como composto do geopolímero e desenvolvimento de
materiais geopoliméricos para uso em aplicações da construção civil. A aplicação do
geopolímero se dá de acordo com o tipo de estrutura formada a partir da mistura dos
reagentes, que é o fator de impacto sobre as características técnicas do produto.

3 DESENVOLVIMENTO E ROTAS TECNOLÓGICAS DE APLICAÇÃO DE
GEOPOLÍMEROS

Segundo Davidovits (1994) os geopolímeros obtidos por sílico-aluminatos,
assemelham-se às zeólitas pois apresentam cadeias de anéis com Si4+ e Al3+ em número
de coordenação IV com o oxigênio, contudo formam estruturas tridimensionais de amorfas
a semicristalinas. Estas estruturas são caracterizadas de acordo com as unidades
poliméricas como: Polissialato (-Si-O-Al-O-); Polissiloxossialato (-Si-O-Al-O-Si-O-) e
Polidissiloxossialato (-Si-O-Al-O-Si-O-Si-O-). Sialato trata-se da abreviação para sílicoóxido-aluminato (Davidovits, 1991) e consiste em rede de tetraedros SiO4 e AlO4 ligados
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alternadamente compartilhando todos os oxigênios. Na configuração do geopolímero, o
alumínio apresenta coordenação tetraédrica o que resulta em desequilíbrio de cargas, que
é compensado pela presença de cátions. Os íons positivos (Na+, K+, Li+, Ca2+, Ba2+, NH4+,
H3O+) ocupam as cavidades da estrutura para balancear a carga negativa do Al3+.[T1]
A obtenção do geopolímero ou a rota de síntese se dá a partir da definição das
razões molares entre os óxidos reagentes, e este é o fator de maior influência sobre as
propriedades do produto final obtido, tais como resistência mecânica e a porosidade
gerada. A tabela 1 apresenta as razões molares entre reagentes, indicadas por
(Davidovits, 1988) que permitem a melhora da resistência mecânica e da durabilidade do
geopolímero.
Tabela 1: Razões molares entre óxidos na mistura de reagentes para geopolímeros

Fonte: Davidovits (1988)

A tabela 2 apresenta a aplicação de alguns polissialatos de acordo com a razão
molar de sílica e alumina em que, se nota que o acréscimo de sílica resulta em
geopolímero de maior resistência.
Tabela 2: Polissialato formado em função da razão molar Si/Al

Fonte: Davidovits (1982) apud Livi e Repette (2015).

Os principais pontos de interesse do geopolímero expõem seu apelo
sustentável para a imobilização de materiais contaminantes e para o uso de resíduo na
sua fabricação e também, as aplicações relacionadas às características cimentícias que o
material apresenta. A seguir abordaremos pesquisas a respeito destes tópicos.

3.1 Uso de resíduos para fabricação
Os geopolímeros podem ser produzidos a partir de uma gama de subprodutos
industriais. Estudos têm sido desenvolvidos utilizando principalmente cinzas volantes,
cinzas de casca de arroz, cinzas de bagaço de cana-de-açúcar, contenham quantidades
suficientes de alumina e sílica, bem como escória granulada de alto-forno (Van Jaarsveld
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et al, 2002). Espumas geopoliméricas tem atraído atenção nos últimos anos devido à sua
tecnologia de baixo custo e processamento ecológico. Este produto pode ser utilizado
como isolante térmico em edifícios, o que contribui para a redução de custos energéticos.
Para obter este geopolímero Novais et al. (2018) utilizaram cinzas volantes de baixa
condutividade térmica. A lama vermelha resultado do processo Bayer de fabricação da
alumina também foi objeto de estudo, atuando como precursor para formação de
geopolímero. Altos volumes de lama são produzidos em todo o mundo e por tratar-se de
um resíduo industrial tóxico devido à sua alta alcalinidade, com um pH médio de 11, este
material desprende atenção especial. Foi possível obter geopolímero a partir da lama e a
manutenção da resistência mecânica se deu a partir da inserção de cinzas volantes na
composição (Yea et al, 2016).
3.2 Imobilização de resíduos perigosos

Materiais zeolíticos são conhecidos pela elevada capacidade de imobilização
de substâncias químicas tóxicas. Os geopolímeros possuem características semelhantes
àquelas apresentadas pelas zeólitas e feldspatoides. Resíduos radioativos Cs e Sr,
[T2]gerados

pela fissão do urânio

[T3]foram

encapsulados com sucesso, respeitando

concentrações molares adequadas em matriz geopolimérica conforme informado por [C].
Kuenzel et al (2015)[T4]. Os elementos pesados são aprisionados dentro da matriz
geopolimérica promovendo, por exemplo, a descontaminação de solos. Resíduos
nucleares de nível intermediário (ILW[T5]) quando incorporados à matriz do geopolímero
reagem, são dissolvidos, encapsulados e fixados. A principal característica deste resíduo
é a composição química variável e heterogênea, o que abre espaço para utilização de
resíduos não homogêneos na fabricação de geopolímero. A vantagem da utilização de
geopolímeros para encapsulamento de materiais de alta toxidade está relacionado ao
menor pH que este possui quando comparado ao cimento Portland, que inibe reações de
degradação no produto final.
Bobiricăa et al. (2018) identificaram que o geopolímero foi capaz de imobilizar
resíduos perigosos presentes em vidro de lâmpadas fluorescentes, podendo ocorrer
através de mecanismos químicos e físicos. Contudo a mobilidade de contaminantes
aumenta com o incremento da quantidade de vidro residual na mistura, sendo importante
avaliar a influência do tamanho dos poros do geopolímero sobre este resultado.
Zheng et al. (2011) investigou a imobilização de metais pesados de cinzas
volantes da incineração de resíduos sólidos urbanos em geopolímero ativando-o
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com soluções de NaOH e Na2SiO3. Verificou-se que o pré-tratamento do resíduo com
lavagem com água gerou maior resistência do geopolímero e reduziu o total de frações
lixiviadas de metais pesados. Pesquisas demonstram que as cinzas volantes de
incineração de resíduos sólidos urbanos contendo metais pesados, como Pb, Cd, Cr ou
Zn[T6], podem ser efetivamente estabilizadas / solidificadas usando tecnologia de
geopolimerização (Galiano e Pereira, 2011; Lancellotti et al. 2010).
3.3 Substituição do cimento Portland
O geopolímero apresenta extenso potencial tecnológico para se tornar
alternativa ao cimento Portland, principal componente do concreto, que é o segundo
produto de maior consumo mundial, atrás apenas da água potável, e estima-se que
alcance a primeira posição até 2023[T7]. O geopolímero apresenta tempo de cura inferior
quando comparado ao cimento Portland e atinge 70% da sua resistência final nas
primeiras 3-4 h de cura, conforme relataram D. Khale e R. Chaudhary (2007). A sua
produção reduz em 80% as emissões de CO2, quando comparado ao cimento Portland,
uma vez que não há de carbonato de cálcio, nem requer o emprego de altas temperaturas
(Davidovits, 1994). Além disso, o consumo energético é reduzido em cerca de 50% na
produção do concreto geopolimérico, quando comparado à produção do concreto de
cimento Portland de desempenho mecânico equivalente. Os níveis de resistência
mecânica alcançados em poucas horas chegam a ser 10 vezes superiores aos do
cimento Portland convencional. O geopolímero suporta condições severas de operação,
sendo este menos suscetível a falhas e prolonga a vida útil do elemento estrutura.
Conforme levantado por Zhang et al. (2004) existe grande disponibilidade de
recursos minerais para a fabricação de geopolímero como fontes de silicatos ou
aluminosilicatos. Este material também apresenta técnica de preparação simples obtida
pela mistura dos reagentes e depois curados à temperatura ambiente. A estabilidade
dimensional apresenta-se como fator relevante, já que os geopolímeros apresentam
retração mais baixa que a do cimento Portland e excelente durabilidade, por exemplo:
argamassas e concretos geopoliméricos podem resistir ao ataque de agentes agressivos
por milhares de anos sem grandes perdas de função. A baixa condutividade térmica que
possui amplia a gama de aplicações, podendo ser utilizado em substituição aos tijolos
refratários, operando até 1200ºC. Alguns exemplos de aplicações do cimento geopolímero
envolvem materiais refratários, materiais para aplicações balísticas, cimentos para
ambientes agressivos, cimentos para reparos estruturais, pavimentação, cimentação de
poços de petróleo, suportes catalíticos, contenção de resíduos tóxicos e radioativos,
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remediação de solos contaminados e proteção contra vazamentos do núcleo de reatores
nucleares. O cimento geopolimérico é um material cimentício com grandes perspectivas
para o desenvolvimento sustentável para os próximos anos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O geopolímero ganha espaço como um material de alto desempenho e baixo
custo mediante a possibilidade de ser obtido a partir de resíduos industriais e agrícolas,
que apresentem em sua composição sílica amorfa. Em concordância, há demasiados
resíduos perigosos ou contaminantes que são depositados em aterro e podem tornar-se
precursores para a fabricação desta tecnologia de produto. O desafio do desenvolvimento
de geopolímero está na determinação da composição ideal que envolve a compreensão
sobre o mecanismo de geopolimerização, uma vez que depende das matérias-primas
utilizadas, assim a espécie de silicato também é importante e depende do cátion alcalino.
Dados como a reatividade dos precursores na cinética e taxa de reação de
policondensação devem ser controlados para determinação das propriedades finais dos
geopolímeros e adaptá-los a possíveis aplicações. Propriedades tais como a estabilidade
a altas temperaturas (maior que 1200°C), resistência a ácidos e micro bacteriana[T8],
elevada resistência à compressão, alta dureza, boa coesão e acabamento superficial
fazem dos geopolímeros materiais atrativos para aplicação na construção civil.
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Resumo: O Instituto Federal adota nove categorias de entrada durante o processo seletivo. Basicamente,
uma delas está reservada à ampla concorrência e as demais atendem percentuais específicos segundo
fatores relacionados a aspectos sociais, étnico-raciais e econômicos. Esse procedimento busca a promoção
da inclusão, pautada no compromisso social e na ética. Porém, esse mecanismo não é suficiente para
garantir o êxito de sua missão institucional. Objetivando analisar o impacto desta política nos índices de
sucesso escolar e oferecer informações capazes de auxiliar tomadas de decisão da gestão, o Núcleo de
Permanência e Êxito (NUPE) do IFSC-Câmpus Criciúma está desenvolvendo uma metodologia de análise
da evasão, permanência e êxito nos Cursos Técnico Integrado. Essa pesquisa busca estabelecer relações
entre os índices de sucesso e a forma de ingresso dos estudantes através de uma análise de planilhas,
elaboradas a partir de informações coletadas no registro acadêmico. A partir dessa análise, percebeu-se
que a maioria dos estudantes evadidos é oriundo de cotas e que grande parte dos estudantes que reprovam
não conseguem um resultado satisfatório no ano seguinte. Esses resultados apontam a necessidade de
uma reflexão mais aprimorada sobre a eficiência das ações implementadas para dar suporte aos discentes
que enfrentam problemas financeiros e/ou de rendimento escolar.

1 INTRODUÇÃO
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina –
IFSC, com intuito de cumprir sua Missão Institucional, implementa a Lei de Cotas (Lei nº
12.711), como um dos principais reflexos da política de inclusão social.
Essa política prevê uma série de ações afirmativas que possuem o objetivo de
neutralizar efeitos da discriminação de raça, gênero, idade, nacionalidade, aspectos
físicos, bem como criar oportunidades igualitárias e justas.
Do ponto de vista da educação do estudante:
Compreende-se que a formação de um aluno decorre de um processo, que
engloba um conjunto de ações que incluem a preparação para o acesso, o
ingresso, a permanência, a conclusão com sucesso de seu período estudantil,
bem como o auxílio à inserção no mundo do trabalho. No âmbito do IFSC, as
atividades de ensino são coordenadas pela Pró-reitoria de Ensino (PRE). (ALVES,
2011).

Em consonância com esse processo, a estrutura do IFSC estrutura sua Próreitoria de Ensino do IFSC, cujas principais competências consistem em:
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[…] planejar, articular e controlar a execução das políticas de ensino
homologadas pelo Conselho Superior, a partir de orientações da Reitoria, em
consonância com as diretrizes emanadas do Ministério da Educação e promover
ações que garantam a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão (IFSC,
2018)

A Pró-Reitoria busca, entre outros aspectos, garantir o cumprimento do Plano
de Desenvolvimento Institucional – PDI – que consiste em um documento no qual definese a missão da instituição e as estratégias para atingir suas metas e objetivos.
O PDI do IFSC exprime como desafios institucionais a promoção da inclusão e
a formação de cidadãos, por meio da educação profissional, científica e tecnológica,
gerando, difundindo e aplicando conhecimento e inovação, contribuindo para o
desenvolvimento socioeconômico e cultural. Além disso, visa assegurar o caráter público
e gratuito da Instituição e garantir a inclusão educacional e social. Nesse contexto,
espera-se que a implementação de ações condizentes a esse propósito seja capaz de
preparar o aluno para que seja apto a fazer intervenções na sociedade no sentido de
superar as desigualdades sociais em todos os níveis.
De acordo com o PDI, 50% das vagas de cada exercício orçamentário devem
ser oferecidas para atender o inciso I do artigo 7º da Lei n 11.892, de 29 de dezembro de
2008, que diz:
I – Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e
modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional
nos

diversos

setores

da

economia,

com

ênfase

no

desenvolvimento

socioeconômico local, regional e nacional; (BRASIL, 2008, p.1).

Nesse contexto, o IFSC – Câmpus Criciúma vem aprofundando discussões a
partir do Núcleo de Permanência e Êxito – NUPE, e articulando esforços individuais e
institucionais através do desenvolvimento de uma metodologia de análise de evasão,
permanência e êxito dos discentes de acordo com a forma de ingresso, buscando diminuir
ou até mesmo erradicar o número de evadidos da instituição e procurando garantir o
sucesso desses indivíduos durante o ciclo escolar. (GRAMS et. al., 2017).

2 METODOLOGIA
Esta pesquisa situa-se no campo de abordagens qualiquantitativas e é
caracterizada como um estudo de caso, exploratório-descritivo, onde torna-se necessário
o uso de um banco de dados para modelagem e análise estatística.
Os indivíduos dessa pesquisa são estudantes dos Cursos Técnicos Integrados
em Química, Edificações e Mecatrônica do IFSC – Câmpus Criciúma. Como ferramenta
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de tratamento e análise de dados foi utilizado o software Microsoft Office Excel. Foram
criadas e formatadas planilhas e gráficos dinâmicos, a partir dos dados coletados junto ao
setor de Registro Acadêmico.
Os dados utilizados como entrada e modelagem para análise foram: a) número
de matrícula, que identifica o ano de ingresso do discente na instituição; b) tipo de
ingresso1: CLAG (ampla concorrência), AAEPRIPPI (aluno com renda inferior e que se
autodeclara preto, pardo ou indígena), AAEPRINPPI (aluno com renda inferior e que se
autodeclara preto, pardo ou indígena), AAEPRSPPI (aluno com renda superior e que se
autodeclara preto, pardo ou indígena), AAEPRSNPPI (aluno com renda superior e que se
autodeclara preto, pardo ou indígena); c) conceito obtido pelo discente em cada disciplina;
d) situação final (apto, não apto, pendente ou cancelado) do discente; e) número de
reprovações na instituição; f) número de aprovações na instituição g) nome das disciplinas
que cada discente estava inscrito.
Após quatro meses realizando esse estudo exploratório-descritivo foi possível
vislumbrar algumas informações sobre os fatores que levam um estudante a evadir da
instituição e por meio dos dados coletados, identificar alguns fatores que levam ao
insucesso do discente.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a realização da pesquisa, foi notado que todas as turmas possuem suas
peculiaridades e suas semelhanças. Uma delas é o fato de que em 2017 houve uma
mudança significativa no PPC dos cursos de Mecatrônica e de Edificações. Houve a
mudança das durações das aulas, que eram 5 aulas de 45 minutos por turno e passaram
a ser 4 aulas de 55 minutos. Em decorrência dessas mudanças, no primeiro ano das
turmas de 2017, foram priorizadas as disciplinas do núcleo comum do Ensino Médio,
implicando na redução do número de disciplinas da área técnica. No que se refere ao
curso de Química, sua implantação ocorrida em 2016 já possuía essa característica – 4
aulas de 55 minutos por turno. Assim, tornou-se possível realizar um comparativo no ano
de 2016 entre os cursos de mecatrônica, edificações e química, para verificar o impacto
que isso causou aos discentes.

1

Embora estejam descriminados quatro tipos de cotas (AAEPRIPPI, AAEPRINPPI, AAEPRSPPI, AAEPRSNPPI), cada uma

delas está subdividida em outras duas para contemplar aqueles que têm ou não alguma deficiência. Sendo assim, o
sistema de ingresso do IFSC contempla nove formas distintas de classificação.
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Figura 1: Situação final dos alunos das turmas do período matutino dos Cursos Técnico Integrado em Mecatrônica,
Química e Edificações no ano de 2016

Fonte: Os autores

Percebe-se na figura acima que o índice de sucesso no curso de Química foi
bem superior àquele atingido pelos demais cursos, e que o percentual de evasão reduziu
significativamente. Atribui-se esse comportamento à alteração do PPC.
Buscando corroborar esse indicativo, representamos na figura 2 a situação final
da turma de Mecatrônica em 2017, ou seja, após a mudança na matriz curricular.
Figura 2: Situação final dos alunos da turma do período matutino do Curso Técnico Integrado em Mecatrônica no ano
de 2017

Fonte: Os autores

Outra conclusão oriunda da análise é a de que há uma maior propensão dos
estudantes ingressantes por cotas de renda inferior à evasão. Uma hipótese para esse
fato é a de que a situação financeira desses estudantes dificulta a sua manutenção em
um curso com funcionamento em período integral, o que pode ser agravado pela falta ou
a demora no repasse do auxílio estudantil. Podemos analisar essa situação partindo da
figura abaixo que mostra por cotas os estudantes evadidos ingressaram:
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Figura 3: Estudantes evadidos da turma do Curso Técnico Integrado em Mecatrônica no ano de 2016

Fonte: Os autores

Além disso, por meio das análises realizadas, foi constatado que há não um
padrão que estabelece relação entre o tipo de cota que o estudante ingressa e um
número de reprovação, ou seja, se algum tipo de cota teria estudantes mais reprovados
que outros, conforme a figura abaixo:
Figura 4: Estudantes reprovados da turma do Curso Técnico Integrado em Mecatrônica no ano de 2016

Fonte: Os autores

Apesar disso, é possível verificar que o maior índice de aprovação é dos
estudantes que ingressaram por ampla concorrência (CLAG) conforme nos mostra o
gráfico abaixo:
Figura 5: Estudantes aprovados da turma do Curso Técnico Integrado em Mecatrônica no ano de 2016;

Fonte: Os autores

Nas turmas avaliadas – edificações, mecatrônica e química dos anos de 2016 e
2017 – é possível visualizar que os alunos reprovados nos respectivos anos analisados já
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eram repetentes do ano anterior, o que mostra uma fragilidade no que se refere a
organização escolar para proporcionar condições de recuperação desses estudantes.
Além disso, é possível afirmar a partir das análises, que os estudantes
reprovam mais no primeiro ano do que nos anos seguintes.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a realização desta pesquisa pode-se concluir que apesar de existirem um
número significativo de pendentes, evadidos e reprovados, entre o ano de 2016 e 2017,
com a implementação de um novo PPC, houve uma queda significativa do número de
estudantes que não obtiveram êxito. Isso se evidencia na comparação dos dados que
mostram o número de pendentes, reprovados e evadidos dos primeiros anos que
ingressaram em 2016 com os que ingressaram em 2017. Com isso, pode-se dizer que a
instituição vem tomando algumas medidas que contribuem com a redução do número de
estudantes que evadem ou que não conseguem um bom aproveitamento durante o ciclo
escolar.
No entanto, os dados podem nos levar a perceber que apesar de os esforços
para diminuir o número de evadidos, pendentes e reprovados, os esforços em torno dos
reprovados e pendentes não tem gerado tantos resultados positivos, uma vez que, boa
parte dos repetentes são estudantes que já haviam reprovado ou ficado em pendência
nos anos anteriores.
Acreditamos que os dados gerados pela presente pesquisa, pode ser
importante para a gestão do campus, no sentido da constatação e um conhecimento mais
aprofundada sobre os estudantes, principalmente aqueles que evadem, reprovam e ficam
em pendência para que a partir desses dados possam elaborar projetos e ações mais
efetivas que busquem superar os problemas apontados nesta análise. Além disso, a
presente pesquisa pode apontar para além da mesma, fornecendo dados para a
realização de novas análises com o intuito de verificar se o desempenho percebido em
cada turma é característico do curso ou se possui um forte componente dos estudantes
que ingressaram na época em que o projeto constado nesse relatório foi realizado.
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Resumo: A lagarta curuquerê-da-couve se caracteriza por ser uma praga que ataca folhas de diversas
brássicas, principalmente as da couve (Brassica oleracea). Na fase larval, essa praga causa significativos
prejuízos, pois diminui a produção e a rentabilidade do produtor de couve. O objetivo no presente trabalho foi
avaliar a eficiência de diferentes produtos aquosos de origem vegetal, no controle da referida praga, visando
diminuir o uso de controle químico. Para o desenvolvimento do trabalho, utilizou-se lagartas de primeiro ínstar
e terceiro ínstar. Em cada experimento, os tratamentos consistiram em: testemunha, sabão de coco, óleo de
soja, pimenta malagueta e folhas e ramos de tomateiro. O delineamento experimental foi inteiramente
casualizado com quatro repetições de cada tratamento, totalizando 20 parcelas/experimento. O tratamento
com pimenta apresentou maior mortalidade das lagartas de primeiro ínstar e, para as lagartas de terceiro
ínstar, o tratamento com óleo de soja foi o que obteve maiores mortalidades de lagartas. Dentre os produtos
testados, o extrato de pimenta malagueta e o óleo de soja são os mais eficientes no controle da lagarta
curuquerê-da-couve.
Palavras-chave: Ascia monuste orseis, manejo, controle alternativo.

1 INTRODUÇÃO
A curuquerê-da-couve, Ascia monuste orseis (Latreille) é uma das principais
pragas de importância econômica para a cultura da couve (AGROFIT, 2018). Essa praga
ocorre também em folhas de outras brássicas e pode causar grande prejuízo, pois as
lagartas, logo após a eclosão, iniciam o ataque às folhas, devorando-as vorazmente durante
o período larval. A desfolha é severa, e em couve, foram registradas perdas de 100%
(ALVES; MIRANDA, 2017). Por esse, e demais motivos, deve-se utilizar práticas de manejo
dessa praga.
De acordo com Lordello e Rodrigues (1952), no primeiro ínstar, as lagartas que
medem cerca de 4,5 mm de comprimento, roem o parênquima foliar, chegando a abrir
orifícios no limbo e, no 3° ínstar, o comprimento final é de 15 mm. Quando as lagartas
atingem o 5° e último ínstar, atingem até 35 mm, havendo algumas cujo comprimento não
alcançam 30 mm. E, é nos ínstares finais que a voracidade das lagartas se torna máxima.
Nos sistemas de produção, o controle químico é o método mais frequentemente
empregado. No entanto, na maioria das vezes essa prática é antieconômica e danosa aos
seres humanos, animais domésticos e meio ambiente (ZAWADNEAK et al., 2015).
Sousa et al. (2012) realizaram pesquisa para levantar os principais métodos de
controle alternativo praticados pelos agricultores orgânicos da Cooperativa Terragreste, no
estado de Alagoas, e observaram que nas propriedades em que utilizavam frequentemente
os extratos de plantas houve menores perdas da produção por ataques de pragas.
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A matéria prima utilizada nas preparações de produtos alternativos para o
manejo de pragas é proveniente de plantas espontâneas (melão-de-são-caetano) ou
cultivadas (nim, pinha, manjericão, pimenta, macaxeira, alho, cebola e arruda) e outros,
como urina e leite de vaca cru, soro de leite, caldas (sulfocálcica e bordalesa) e também
sabão de coco derretido (SOUZA et al., 2012).
Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a eficiência de produtos de
origem vegetal de fácil aquisição no controle da curuquerê–da–couve, como alternativa ao
uso de defensivos químicos na cultura da couve.

2 METODOLOGIA
Este trabalho foi realizado no Laboratório de Fitossanidade do Instituto Federal
Catarinense – campus Santa Rosa do Sul (IFC – SRS), localizado no estado de Santa
Catarina, no período compreendido entre 04 e 09 de maio de 2018.
Manualmente, foram coletados ovos e lagartas de diferentes ínstares da
curuquerê-da-couve, em plantas de couve de uma horta situada em Santa Rosa do Sul –
SC. Após a coleta, foram selecionadas apenas as lagartas que estavam no terceiro ínstar,
e os ovos foram colocados em potes de plástico até eclosão das lagartas (1° ínstar).
Os tratamentos (testemunha (T0), sabão de coco (T1), óleo de soja (T2), pimenta
malagueta (T3) e folhas e ramos de tomateiro (T4)) constituíram: T0) Não houve aplicação
de nenhum produto (composto por discos foliares de brócolis);T1) Diluição de 20g do sabão
de coco em 80 mL de água deionizada; T2) Diluição do óleo de soja com água deionizada
na proporção de 1:1, utilizando-se 40 mL de óleo para 40 mL de água deionizada, com o
acréscimo de 20 gotas de detergente neutro para homogeneização da mistura; T3)
Maceração de aproximadamente 100g de pimenta malagueta seguida de fervura em 1L
d’água por cerca de 30 minutos. Após esse procedimento, a solução foi colocada para
descansar por 24 horas antes de sua utilização; e, T4) Maceração em liquidificador de
aproximadamente 100g de folhas e ramos de tomateiro, seguida dos mesmos
procedimentos utilizados para obtenção da solução anterior.
Para os experimentos foram utilizadas folhas de brócolis coletadas na área da
horta, localizada no IFC - SRS. Dessas folhas, foram cortados discos de 3 cm de diâmetro,
com o auxílio de um vazador metálico de mesma medida. Em seguida, forrou-se placas de
Petri de 10 cm de diâmetro com papel filtro nas mesmas medidas, umedecido com água
com o auxílio de um borrifador.
Após essa etapa, os discos foliares de brócolis foram mergulhados nos produtos
alternativos, não repetindo mais de um produto para um mesmo disco, e colocados para
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secar em temperatura ambiente. Os discos foliares tratados foram colocados nas placas de
Petri e então, as lagartas de primeiro (experimento l) e terceiro (experimento ll) ínstares
foram colocadas individualmente nas placas.
Cada lagarta recebeu um disco foliar de 3 cm de diâmetro tratado com um
produto de origem vegetal diferente (T0, T1, T2, T3 ou T4), sendo estes trocados
diariamente.
Diariamente, durante cinco dias, fez-se a observação da mortalidade e da
porcentagem de consumo dos discos foliares de brócolis pelas lagartas.
Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado, sendo que em cada
experimento houve quatro repetições de cada tratamento (total de 20 parcelas por
experimento). E, a análise estatística (análise de variância (ANOVA) e teste de média de
Tukey a 5%) foi realizada com auxílio do programa estatístico Sisvar.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O maior número de mortes de lagartas da couve de primeiro ínstar ocorreu 48
horas após o início do experimento. A pimenta malagueta (T3) causou a morte de três
lagartas e foi maior que a mortalidade ocorrida em T0, T1 e T2. No entanto, T3 não diferiu
de T4. Nos demais dias de observação (Figura 1) e considerando o total de lagartas mortas
após 120 horas, não houve diferença entre os tratamentos.
Entre as lagartas de terceiro ínstar, na testemunha e em T3, ocorreu a morte de
uma lagarta às 48 horas e outra às 72 horas; em T1, uma lagarta às 96 horas e duas
lagartas às 120 horas; em T2, uma lagarta às 24 horas, duas lagartas às 72 horas e uma
lagarta às 96 horas; e, em T4, uma lagarta/dia morreu (de 24 horas até 96 horas). Porém,
não houve diferença significativa entre os tratamentos (Figura 2).
Com relação ao consumo foliar, não houve diferença entre os tratamentos
(lagartas de primeiro ínstar) (Tabela 1). E, de modo geral, também foi observado que a
utilização de produtos alternativos não diminuiu o consumo de folhas pelas curuquerês-dacouve de terceiro ínstar. Nessa fase, apenas às 96 horas, ocorreu 100% de consumo em
T1, 0% em T2 e alimentação intermediária a esses dois tratamentos em T0, T3 e T4, não
diferindo esses últimos entre si (Tabela 2).
Diante dos resultados, como mencionado anteriormente, houve efeito somente
da pimenta malagueta na mortalidade da curuquerê-da-couve para as lagartas de primeiro
ínstar. Sabe-se que produtos alternativos de origem vegetal possuem efeitos negativos em
insetos-praga. Por exemplo, extratos de pimentas apresentam amidas, sendo a mais
comum a piperina, que promove a mortalidade de insetos, pois agem como neurotoxinas
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que afetam as funções do sistema nervoso central, causando rápida paralisia do mesmo
(MOREIRA et al., 2007). E, compostos presentes no tomateiro, como a tomatina, prejudicou
a taxa de desenvolvimento de larvas de quarto ínstar de Spodoptera frugiperda, e a alfatomatina reduziu a massa da fase larval dessa praga (STAMP; ORSIER, 1998).
Com relação aos demais produtos alternativos, os óleos vegetais, como o de
soja, apresentam certa atividade inseticida, provavelmente decorrente da aderência sobre
a cutícula do inseto, bloqueando os espiráculos, e, assim, matando o inseto por asfixia
(MOREIRA et al., 2007). Ou, após a ingestão de óleo, o inseto cessa a alimentação, o que
acaba levando a sua morte por inanição. No entanto, o óleo de soja, bem como o sabão de
coco, não causou a mortalidade das lagartas da curuquerê-da-couve.
Estudos com produtos alternativos de origem vegetal realizados especificamente
para a redução do consumo foliar de lagartas-praga não foram encontrados na literatura
para comparação.
Figura 1 - Mortalidade das lagartas de primeiro ínstar submetidas a tratamentos com produtos alternativos (T0:
testemunha; T1: sabão de coco; T2: óleo de soja; T3: pimenta malagueta; T4: folhas+ramos de tomateiro). Santa Rosa
do Sul, SC, 2018. Médias com mesma letra sobre as colunas, a cada 24 horas de observação, não diferenciam entre si
(teste de Tukey (p<0,05)).
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Figura 2 - Mortalidade das lagartas de terceiro ínstar submetidas a tratamentos com produtos alternativos (T0:
testemunha; T1: sabão de coco; T2: óleo de soja; T3: pimenta malagueta; e, T4: folhas e ramos de tomateiro). Santa Rosa
do Sul, SC, 2018. Não houve diferença entre os tratamentos pelo teste de Tukey (p>0,05).
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Tabela 1 - Consumo foliar de brócolis (%) tratados com diferentes produtos de origem vegetal (testemunha (T0), sabão
de coco (T1), óleo de soja (T2), pimenta malagueta (T3) e folhas e ramos de tomateiro (T4)) pelas lagartas (curuquerêda-couve) de primeiro ínstar. Santa Rosa do Sul, SC, 2018.

Consumo foliar por lagartas de 1° ínstar
Tempo

T0

T1

T2

T3

T4

24h

0,00a

0,00a

0,00a

0,00a

0,00a

48h

1,00a

0,75a

1,00a

0,75a

1,00a

72h

5,25a

0,75a

0,88a

2,50a

2,00a

96h

18,75a

5,00a

8,75a

5,00a

7,00a

120h

13,25a

4,25a

0,50ª

5,50a

7,00a

Médias seguidas por mesma letra, na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey (5%).
Tabela 2 - Consumo foliar de brócolis (%) tratados com diferentes produtos de origem vegetal (testemunha (T0), sabão
de coco (T1), óleo de soja (T2), pimenta malagueta (T3) e folhas e ramos de tomateiro (T4)) pelas lagartas (curuquerêda-couve) de terceiro ínstar. Santa Rosa do Sul, SC, 2018.

Consumo foliar por lagartas de 3° ínstar
Tempo

T0

T1

T2

T3

T4

24h

98,75a

100,00a

74,50ª

76,25a

75,00a

48h

82,50a

100,00a

75,00a

50,00a

46,25a

72h

50,00a

100,00a

42,50ª

50,00a

50,00a

96h

75,00ab

100,00b

0,00a

50,00ab

25,00ab

120h

26,25a

27,00a

0,00a

50,00a

0,00a

Médias seguidas por mesma letra, na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey (5%).
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O extrato de pimenta malagueta promoveu maior mortalidade das lagartas
somente no primeiro ínstar. No entanto, nenhum dos produtos testados contribui para a
mortalidade da curuquerê-da-couve de terceiro ínstar.
No que se refere à taxa de consumo pelas lagartas desse ínstar, nenhum dos
produtos alternativos testados contribui para a redução do consumo foliar da curuquerê-dacouve.
Os produtos alternativos estudados (sabão de coco, óleo de soja, pimenta
malagueta e folhas e ramos de tomateiro) não auxiliam o manejo da curuquerê-da-couve.
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Resumo: Sabe-se que um dos mais importantes controles da placa cerâmica a cru é a densidade aparente
a seco, que afeta no resultado de avaliação de valores da retração linear, absorção d’água, piroplásticidade,
e crucialmente, da resistência mecânica da placa. Portanto, fez-se necessário um estudo da influência da
densidade aparente sobre as demais propriedades citadas anteriormente, dando maior ênfase em especial
nos índices de piroplásticidade, pois esses têm relação direta com a rigidez do produto, que por sua vez
interfere na planaridade das peças e tem interferência direta na satisfação do cliente. Por tais afirmações,
corpos de prova foram produzidos realizando variações de massa, pressão de compactação e espessura, a
fim de identificar o comportamento de rigidez das peças e a influência da densidade aparente sobre esta
propriedade. As amostras foram sinterizadas a 1190 ºC e caracterizadas através dos ensaios de densidade
aparente, resistência mecânica à flexão, absorção de água e ensaio de piroplasticidade. Com os resultados
concluiu-se que manter a massa constante e variar apenas as pressões resulta inicialmente em um
aumento da densificação, ou seja, um melhor empacotamente, resultando numa absorção de água baixa e
provocando aumento da resistência mecânica e diminuição da piroplásticidade. Porém, a partir de
determinada pressão (acima de 300 kgf/cm²) a densidade e a resistência mecânica se mantêm constantes,
devido a massa ter atingido seu nível máximo de densificação e encontrado um arranjo ótimo para seus
grânulos. Em relação à deformação sofrida pela peça durante a queima, foi observado que com o aumento
da pressão e da quantidade de massa, a piroplasticidade diminui, colaborando para tornar o material mais
rígido.

Palavras chave: Densidade Aparente, piroplasticidade, porcelanato, revestimentos cerâmicos.

1 INTRODUÇÃO
Controles de processos são realizados periodicamente nas indústrias de
revestimentos cerâmicos com o intuito de minimizar variações dos controles de produto
durante sua fabricação. Contudo a umidade da massa e a pressão de compactação
sofrem alterações sensíveis em razão de dificuldades que ocorrem na homogeneização
da massa e no grau de compacidade do material, respectivamente. Essas variações têm
influência direta na densidade (Paula et al, 1997), se tornando um ponto negativo ao levar
em conta que a densidade e a resistência mecânica são as propriedades mais
importantes de um porcelanato, pois influenciam na contração linear, absorção de água,
deformação piroplástica e modulo de ruptura a flexão. Entretanto percebe-se que o
produto apresenta maior estabilidade de propriedades à medida que ocorre o aumento da
densidade (Dal Bó et al, 2002) pelo fato da peça apresentar menos espaços vazios que
contribuem para ocorrência de variações dimensionais durante o processo de sinterização
(Paula et al, 1997). Porém, ao se aumentar excessivamente a densidade dos compactos,
pode-se reduzir a sua permeabilidade e, consequentemente, dificultar a oxidação da
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matéria orgânica presente na massa, causando o defeito de coração negro (Paula et al,
1997).
Uma das maiores influências sobre a densidade aparente do porcelanato
ocorre durante a prensagem, pois essa deforma os grânulos, fazendo-os, juntamente com
a ajuda de lubrificante (água), ocupar os espaços vazios que existiam entre eles,
diminuindo o volume e aumentando a densidade (Paula et al, 1997; Albaro, 2000). Porém,
o percentual de água deve estar entre 6 a 8% para que não afete o arranjo de
compactação (Negre e Sanchez, 1998).
Outro fator que deve ser observado ao falar de densidade aparente é a rigidez
do material. Este termo é muito utilizado na indústria cerâmica, e descreve a capacidade
do material ceder à flexão, pressão e define o quanto é maleável. Apesar disso, poucas
bibliografias fazem o uso deste termo, sendo assim é melhor associá-lo com deformação
piroplástica (Sighinolfi, 2011).
A piroplasticidade também é extremamente afetada pela viscosidade do
material, essa pode ser calculada utilizando a fórmula que define a deformação de uma
viga apoiada nas extremidades e submetida a seu próprio peso relacionando densidade,
aceleração da gravidade, distância entre os suportes, módulo de elasticidade e espessura
da viga. Em que quanto maior for a viscosidade, maior a densidade (Sighinolfi, 2011). Por
outro lado, o efeito de uma baixa viscosidade (consequentemente baixa densidade), é
aumentar a tendência para deformar o material sob seu próprio peso (deformação
piroplástica) (Sighinolfi, 2011).
É importante relacionar as deformações piroplásticas com outras variáveis do
processo produtivo. A deformação é maior quando o material é submetido a altas
temperaturas, em que há maiores graus de vitrificação (Melchiades et al, 2001). Com
relação à densidade, sabe-se que à medida que aumenta a densidade, diminui a
piroplásticidade (Melchiades et al, 2000). Neste sentido, deve-se objetivar a obtenção da
densidade aparente mais elevada possível durante a conformação e estabelecer um
controle rigoroso do processo para se evitar variações da compactação da massa, visto
que o formato do produto pode ser altamente comprometido (Melchiades et al, 2000).
De tal forma, é de suma importância estudar as o comportamento da densidade
e os fatores que contribuem para sua variação, sendo esperado

que o aumento da

densidade aparente trará melhores condições e estabilidade para o produto final.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS
Para realização do trabalho, foi coletado uma amostra homogênea de pó
atomizado de porcelanato, obtido por processo de fabricação industrial, em empresa
fabricante de revestimentos cerâmicos. O preparo deste pó se baseia na mistura de
matérias-primas fundentes e refratárias, tais como argila, argilito, e feldspato, que passam
por um processo de moagem em moinho de bolas resultando na barbotina. A barbotina
em seguida, é levada até o atomizador, responsável por eliminar cerca de 94% da água
presente na composição. Este pó foi compactado em prensa laboratorial com dimensões
de 8x2 cm, em três condições de conformação, buscando isolar variáveis, sendo estas:
•

Prensagem I: a massa dos corpos de prova foi de 20g e buscou-se variar as

pressões específicas, utilizando os valores de: 260 Kgf/cm2, 280 Kgf/cm2, 300 Kgf/cm2,
310 Kgf/cm2, 320 Kgf/cm2 (padrão), 330 Kgf/cm2, 340 Kgf/cm2 e 360 Kgf/cm2.
•

Prensagem II: com as mesmas pressões utilizadas na prensagem I, a

massa dos corpos de prova foi variada a fim de se obter uma espessura constante.
•

Prensagem III: Foram prensados corpos de prova de 20g e 30g, variando a

pressão entre 280 Kgf/cm2, 320 Kgf/cm2 e 360 Kgf/cm2.
Logo após a extração de todos os corpos de prova da matriz da prensa, foram
medidas as espessuras e os comprimentos, com intuito de avaliar as propriedades
técnicas em relação à mudança de pressão. Os corpos de prova foram secos em estufa
laboratorial a temperatura de 100 ºC até atingir peso constante, e os dados de
comprimento, largura, espessura e peso para realizar os ensaios de densidade aparente
no mercúrio, resistência mecânica a flexão a três pontos e absorção de água, foram
registrados e aplicados nas equações (1), (2) e (3) conforme estabelece a norma NBR
13818, respectivamente.
(1)

(2)

Onde:
Dap: Densidade aparente do corpo de prova (g/cm3);
P1 e Ps: Peso seco (g);
P2: Peso do corpo imerso no Mercúrio (g);
DHg: Densidade do Mercúrio (g/cm3).
RF: Resistência a flexão em N/m²;
F: força de ruptura em Newtons;
L: distância entre as barras de apoio, em mm;
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b : largura do corpo de prova ao longo da carga de ruptura em mm;
e: mínima espessura do corpo de prova na seção de ruptura em mm.
A.a: Absorção de água (%);
Pu: Peso úmido (pós imersão na água) (g);
Após a caracterização a seco as amostras foram sinterizadas a 1190 ºC em um
ciclo de queima de 30 min em forno a rolos laboratorial. Logo depois da sinterização,
foram novamente realizadas as medições necessárias e calculadas a densidade aparente
no mercúrio, resistência mecânica a flexão e absorção.
Uma segunda queima com novo lote de peças secas foi realizada em forno a
rolos laboratorial, porém desta vez com intuito de calcular o índice de piroplasticidade dos
corpos de prova. As amostras foram colocadas sobre suportes, de forma que apenas as
suas extremidades ficassem em contato com o mesmo, com o intuito de provocar a
deformação de curvatura em função do próprio peso (comumente chamada de flecha) no
corpo de prova. Após isso foram medidas a espessura, a distância entre os cutelos
utilizados na queima e a flecha de deformação final. A partir destes dados foi calculado o
índice de piroplasticidade através da equação (4), citada por Melchiades et al, (2015).

(4)

Onde:

S: flecha de deformação em cm;
-1

I.P: índice de piroplásticidade cm ;

L: Distância entre os cutelos em forma

h: espessura do corpo em cm;

exponencial com 1 casa decimal

3 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os resultados obtidos na prensagem 1, tanto para as amostras secas quanto
para as queimadas, mantiveram um mesmo comportamento. A espessura diminuiu
gradativamente com o aumento da pressão para as pressões de 260 Kgf/cm2, 280
Kgf/cm2. Já nas pressões superiores a 300Kgf/cm², a espessura e a densidade aparente
se mantiveram praticamente estáveis, esses dois fatores são explicados por Albaro
(2000), que em seu artigo afirma que a partir de pressões com 306/408Kgf/cm², há pouca
densificação, tornando discreta a evolução do volume total do corpo prensado, que trará
influência direta no densidade e espessura do material (Albaro, 2000).
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A resistência mecânica aumentou inicialmente, porém nas pressões 320
Kgf/cm2 (padrão), 330 Kgf/cm2, 340 Kgf/cm2, se manteve estável, voltando a ter um
considerável aumento na pressão de 360 Kgf/cm2. Isso ocorre, pois a partir desta pressão
os grânulos entram num estado de uniformidade devido ao alto grau compactação que foi
exercido sobre eles, deste modo, forma-se uma espécie de arranjo ótimo, propiciando
essa maior resistência (Schuller et al, 2008). Dados esses, expressos na tabela 1.
Tabela 1: Dados obtidos dos corpos de prova queimados da primeira prensagem.

Massa inicial
úmida (g)

Pressão específica
(Kgf/cm2)

Espessura
(mm)

Densidade aparente
no mercúrio (g/cm3)

Resistência à
flexão (N/m²)

20

260
280
300
310
320
330
340
360

5,61
5,58
5,32
5,33
5,38
5,33
5,37
5,35

2,32
2,31
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30

70,87
82,11
85,13
87,31
97,85
99,88
98,68
112,35

Fonte: Os autores

Ao fazer a segunda prensagem, foi necessário variar a quantidade de massa
apenas em 18 g, 19 g e 20 g, onde a relação entre pressão de compactação e a
quantidade de massa necessária para manter a espessura constante está presente na
tabela 2.
Tabela 2: Quantidade de massa utilizada para manter a espessura na variação de pressão

Pressão específica (Kgf/cm2)
260
280
300
310
320
330
340
360

Massa (g)
19
18
20
19
20
20
20
20

Espessura (mm)
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6

Fonte: Os autores

Os resultados desta segunda prensagem estão expressos na figura 1. Para a
cerâmica, a avaliação dos dados a seco é de suma importância, pois condiciona um
diagnóstico do processo, e permite que alterações na etapa de prensagem sejam
realizadas. Ao analisar os valores, pode se perceber que a resistência mecânica variou
entre 12 e 19 N/m2 e a densidade variou entre 1,91 e 1,93 g/cm3. Ambas as variações não
são consideráveis do ponto de vista industrial, sendo que estão dentro do limite tolerável
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pelo setor. O que sugere que uma estabilidade na espessura do material proporciona uma
estabilidade para a densidade aparente e resistência mecânica.
Figura 1: Relação entre Pressão específica, resistência à flexão e densidade aparente de corpos de prova a seco
mantendo uma espessura constante

Fonte: Os autores

Na prensagem três, onde foram utilizadas quantidades de massa de 20g e 30g,
pode-se perceber que com o aumento da pressão e da quantidade de massa, a
piroplasticidade diminui, o que demonstra que o aumento da quantidade de massa bem
como da pressão de compactação colabora para tornar o material mais rígido e, assim,
menos suscetível a deformações no processo de queima. Dados expressos na tabela 3.
Isso ocorre pois quanto maior a pressão de compactação utilizada na prensagem e uma
maior quantidade de massa, maior será a densificação do material no momento da
sinterização, favorecendo o aumento da resistência mecânica, e diminuindo sua
absorção, causando uma diminuição da piroplásticidade (Júnior, 2008).
Tabela 3: Relação entre massa, pressão, absorção de água e piroplasticidade.

Pressão específica
(Kgf/cm2)

Absorção
de água
(%)

Piroplasticidade
(10‐6 cm‐1)

280

0,29

7,20

320

0,15

6,60

20g
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30g

360

0,14

6,40

280

0,17

6,30

320

0,16

5,90

360

0,16

5,60
Fonte: Os autores

4 CONCLUSÃO
A partir dos resultados obtidos concluiu-se que manter a quantidade de massa
constante e variar apenas as pressões resulta inicialmente em um aumento da
densificação, ou seja, um melhor empacotamento resultando numa absorção de água
baixa, um aumento da resistência mecânica e diminuição da piroplásticidade. Porém, a
partir de determinada pressão a densidade e a resistência mecânica se mantêm
constantes, devido a massa ter atingido seu nível máximo de densificação e encontrado
um arranjo ótimo para seus grânulos. É visível também, por meio de ensaios feitos, que a
espessura constante, ou seja, não sofre variações, há pequena modificação dos dados de
outras propriedades tais como densidade aparente, o que demonstra que a manutenção
da espessura é um parâmetro de controle relevante.
Por fim, é importante visar que a densidade aparente não é igual em todos os
pontos das peças, sendo importante realizar verificações a fim de diminuir essas
diferenças e consequentemente tornar o produto mais estável possível.
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2

Resumo: Atualmente, o IFSC atende à Lei 12.711 e concretiza sua visão num sistema de ingresso
subdividido em nove categorias: uma considerada ampla concorrência e outras oito, denominadas cotas,
que consideram a renda familiar, a classificação étnico-racial, o tipo de escola no qual o candidato estudou
durante o ensino fundamental, e o enquadramento em uma situação de deficiência. Esse formato expressa
claramente os valores institucionais, mas seu alcance pode ficar limitado caso não seja realizado o
acompanhamento e a análise dos impactos desse sistema no rendimento escolar. Nessa perspectiva, o
Núcleo de Permanência e Êxito (NUPE) do Câmpus Criciúma implementou uma pesquisa com objetivo de
desenvolver uma metodologia de análise da evasão, permanência e êxito dos alunos do Curso Integrado
em Química, com foco na relação entre índices de sucesso e a forma de ingresso dos discentes. Essa
pesquisa se caracteriza pela adoção de metodologia qualiquantitativa, com modelagem de análise
estatística, utilizando como ferramenta o software Microsoft Office Excel. As análises mostram que, até o
momento, o currículo implementado no Curso Técnico Integrado de Química foi bastante eficiente devido ao
seu baixo número de reprovações e evasão.
Palavras-Chave: educação profissional; ações afirmativas; análise estatística.

1 INTRODUÇÃO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
(IFSC) atende a Lei 12.711, segundo a qual 50% das matrículas por curso e turno deve
ser destinada aos alunos oriundos integralmente do ensino médio público1, enquanto as
demais devem permanecer para ampla concorrência. Com o intuito de cumprir sua
Missão Institucional, o IFSC subdivide as vagas destinadas aos cotistas em oito
categorias distintas, que levam em consideração a renda familiar, a classificação étnicoracial, e a situação de uma possível deficiência. Entende-se dessa forma que a inclusão
aconteça de forma mais igualitária e justa.
O impacto que essa forma de ingresso ocasiona na instituição, no que se refere
à gestão de políticas e ações vinculadas ao sucesso, retenção e evasão escolares devem
ser compreendidas e analisadas. Em consonância a esse movimento, o IFSC-Câmpus
1

Esses alunos são comumente chamados de cotistas
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Criciúma vem aprofundando discussões e investigações a partir do Núcleo de
Permanência e Êxito – NUPE. Esse artigo é o resultado de um dos projetos de pesquisa
vinculados a essa equipe, e que se propõe ao desenvolvimento de uma metodologia de
análise da evasão, permanência e êxito dos discentes de acordo com a forma de
ingresso.
Para André Soares Alves o êxito estudantil deriva de um determiado
procedimento:
Compreende-se que a formação de um aluno decorre de um processo, que
engloba um conjunto de ações que incluem a preparação para o acesso, o
ingresso a permanência, a conclusão com sucesso de seu período
estudantil, bem como o auxílio a inserção no mundo do trabalho. No
âmbito do IF-SC, as atividades de ensino são coordenadas pela PróReitoria de Ensino (PRE). (ALVES, 2011, p. 14)

Ilca Freitas destaca a importância da lei de cotas:
No Brasil, a imensa desigualdade social, associada ao
preconceito e a baixa qualidade da educação oferecida nas escolas
públicas de ensino fundamental, dificultam o acesso ao ensino superior.
Nesse sentido, faz-se necessário problematizar o significado que a reserva
de vagas para grupos excluídos (negros, indígenas, estudantes de escola
pública, etc) assume no contexto do ensino superior brasileiro.

2 METODOLOGIA

Esse trabalho se configura como sendo exploratório-descritivo, centrado em
uma fundamentação teórica relativa aos campos conceituais da inclusão, formas de
ingresso, permanência e êxito discente, além da gestão escolar. Quanto aos
procedimentos técnicos metodológicos, como um estudo de caso a partir do qual foi
estabelecido um procedimento continuado que serviu como base para a definição de uma
metodologia que permitiu análise longitudinal do percurso acadêmico. As estratégias
utilizadas foram, especialmente, a aquisição, organização e padronização de planilhas e
bancos de dados já existentes; a modelagem estatística dos distintos campos de dados; a
análise quantitativa e qualitativa dos resultados obtidos. As técnicas utilizadas foram,
principalmente, a revisão bibliográfica e pesquisa em base de dados; o aplicativo
Microsoft Office Excel para organização de planilhas, bancos de dados e gráficos;
discussão e contextualização dos dados gerados; publicação dos resultados e
organização de relatório. Quanto ao universo de pesquisa, o caso situa-se no âmbito do
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IFSC, Câmpus Criciúma, mais especificamente vinculado ao Curso Técnico Integrado em
Química. A população a ser avaliada são os ingressantes ao longo dos anos de 2016 e
2017. Esse recorte corresponde a todo o histórico do curso após sua implantação no
Câmpus.
Os dados de entrada utilizados para análise foram: a) número de matrícula, que
identifica o ano de ingresso; b) tipo de ingresso2: CLAG (ampla concorrência), AAEPRIPPI
(aluno de escola púbica com renda inferior e que se autodeclara preto, pardo ou
indígena), AAEPRINPPI (aluno de escola púbica com renda inferior e que não se
autodeclara preto, pardo ou indígena ), AAEPRSPPI (aluno de escola púbica com renda
superior e que se autodeclara preto, pardo ou indígena ), AAEPRSNPPI (aluno de escola
púbica com renda superior e que não se autodeclara preto, pardo ou indígena ); c)
conceito obtido em cada disciplina; d) situação final (apto, não apto, pendente ou
cancelado); e) número de reprovações; f) número de aprovações e g) nome das
disciplinas que o aluno reprovou.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na turma do primeiro ano de química 2016 estavam presentes 36 alunos no
total. Apenas 08 alunos oriundos de CLAG e 28 de cotas, sendo 23 de RSNPPI. Nesse
ano não houve entrada de AAEPRSPPI. Talvez essa ausência revele um quadro da
sociedade, segundo o qual aqueles o Brasil possui uma dívida histórica com os negros,
pardos e indígenas, ou os alunos que poderiam ser categorizados dessa forma não se
declaram por critérios pessoais
Nesse ano houve apenas uma reprovação, 6 pendentes e 1 desistência
(conforme figura 1). O currículo que foi implantado já estava nos moldes das versões que
foram implementados nos cursos de mecatrônica e edificações no ano de 2017, com uma
proporção menor de componentes curriculares das áreas técnicas e maior do ensino
médio. Essa mudança, nos outros cursos demonstrou gerar um resultado positivo no
índice de sucesso das turmas.

2

Embora estejam descritos quatro tipos de cotas (AAEPRIPPI, AAEPRINPPI, AAEPRSPPI, AAEPRSNPPI), cada uma delas

ainda pode ser subdividida em duas para contemplar aqueles que têm ou não alguma deficiência. Sendo assim, o
sistema de ingresso do IFSC contempla nove formas distintas de classificação.
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Figura 01 – Gráfico da situação final do 1º Ano da Química em 2016

Fonte: Os Autores

No segundo ano, em 2017, existiam 35 alunos matriculados na turma. Destes,
houveram 09 aprovações , 1 cancelado e 5 pendentes da CLAG, 7 aptos e 1 não apto da
AAEPRINPPI, 3 aptos e 1 não apto da AAEPRIPPI, 5 aptos, 1 pendente e 1 não apto da
AAEPRSNPPI, e 1 apto da AAEPRSPPI (conforme figura 2). Comparativamente, as
matérias técnicas reprovaram menos que as pertencentes ao Ensino Médio.
Figura 01 – Gráfico da situação final do 2° ano da Química em 2017

Fonte: Os autores

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Trabalhos futuros: análise de mais turmas, podendo inferir se o desempenho
percebido é característico do curso ou possui um forte componente dos estudantes que
ingressaram.
Comparativo com outros cursos
Apresentação para a gestão, buscando fornecer informações suficientes para
futuras tomadas de decisão
Apontamentos para projetos futuros que poderiam solucionar problemas
apontados nas análises.
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ESTUDOS PRELIMINARES PARA A DEFINIÇÃO DE MÉTODO SIMPLIFICADO PARA
O PREPARO DE AMOSTRAS DE PESCADOS PARA A QUANTIFICAÇÃO DE METAIS
PESADOS
Paola Ayme Castilho da Fonseca1; Júlia Elise Alvarenga Miotto1;Mário Cesar
Sedrez2
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Resumo: A necessidade de quantificar concentrações de substâncias contaminantes em matrizes orgânicas,
como pescados, apresenta importância, principalmente, em relação à segurança alimentar, saúde humana e
sustentabilidade ambiental. Atualmente, a escassez de métodos analíticos que utilizem equipamentos ou
reagentes de fácil acesso é um empecilho para a quantificação de metais pesados em determinadas matrizes.
Considerando-se a importância alimentar, econômica, social e cultural da pesca, formulou-se o seguinte
problema: os camarões e as espécies de peixes de maior interesse econômico capturados no litoral Centro e
Norte de Santa Catarina encontram-se adequados ao consumo humano em relação aos teores de metais
pesados? Assim, o presente estudo teve como objetivo obter e preparar amostras para análise do teor de
metais pesados em camarões e peixes marinhos com maior interesse econômico capturados na pesca
artesanal do camarão sete-barbas nas regiões Centro e Norte de Santa Catarina. A metodologia envolveu
trabalho de campo, laboratório e pesquisa bibliográfica. Para o preparo e amostragem da matriz de interesse,
realizou-se pesquisas bibliográficas e testes laboratoriais para se obter uma melhor metodologia para análise
de metais pesados. As soluções obtidas foram armazenadas para análises futuras, através da técnica de
Espectrometria de Absorção Atômica por Chama. O elemento norteador do presente estudo foi a pesquisa
como princípio educativo, oportunizando interdisciplinaridade e indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão, envolvendo estudantes e professores do Instituto Federal de Santa Catarina Câmpus Jaraguá do
Sul, em parceria com o Câmpus Itajaí, na produção e aplicação de novos conhecimentos do interesse da
sociedade no que se refere à segurança alimentar, a saúde e a sustentabilidade ambiental a partir de
pescados utilizados na alimentação humana, indo de encontro aos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável.
Palavras-Chave: segurança alimentar; elementos traço; bioacumulação.

1 INTRODUÇÃO

Peixes e camarões obtidos através da pesca destacam-se nutricionalmente
entre alimentos de origem animal (SARTORI; AMANCIO, 2012). No entanto, diversas
espécies podem acumular níveis elevados de contaminantes, incluindo metais pesados
(Duran; Tuzen; Soylak, 2014), que se transferidos à população humana pelas cadeias
alimentares podem causar danos ao metabolismo e em casos mais extremos, levar à morte
(VIRGA; GERALDO, 2008).
Indiscutivelmente, a qualidade da água e dos pescados de regiões costeiras é
um fator preocupante, principalmente, quando se trata da contaminação por poluentes não
biodegradáveis, muito tóxicos e relativamente disponíveis no ambiente aquático (e.g. Pb,
Cd, Cu, Cr e Zn) (MARQUES JÚNIOR; MORAES; MAURAT, 2009).
Entretanto, em Santa Catarina existem poucos estudos, especialmente, sobre
metais pesados em pescados costeiros. Esse aspecto é relevante quando se trata de
sustentabilidade ambiental, segurança alimentar e saúde pública, pois as regiões costeiras
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Centro e Norte de Santa Catarina recebem aporte de águas contaminadas pela ação da
indústria metal mecânica e têxteis, principalmente, através dos rios Itajaí-Açu e o Itapocu.
Diante dessa realidade e dos estudos de Sedrez et al. (2013) e Branco, Freitas
Júnior

e

Christoffersen

(2015),

cujos

resultados

apontam

a

necessidade

de

aprofundamento sobre a pesca artesanal no litoral catarinense, bem como a importância
alimentar, econômica, social e cultural da pesca artesanal, levando em consideração
também a necessidade de se quantificar concentrações de contaminantes absorvidos e
acumulados no tecido animal, para também se analisar a qualidade da água na qual estão
inseridos.
Sabendo-se que alguns métodos para o preparo desse tipo de amostra utilizam
equipamentos de difícil acesso, o presente estudo teve como objetivo adaptar um método
de preparo de amostras para futura análise dos teores dos metais Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Fe e
Zn em camarões e peixes marinhos com maior interesse econômico capturados na pesca
artesanal do camarão sete-barbas nas regiões Centro e Norte de Santa Catarina.

2 METODOLOGIA

Este estudo consistiu de pesquisa bibliográfica, trabalho de campo e de
laboratório, com a participação de estudantes e professores do Instituto Federal de Santa
Catarina - Câmpus Jaraguá do Sul - Centro e Rau, em parceria com o Câmpus Itajaí, tendo
como tema norteador a pesca artesanal do camarão sete-barbas.
A Figura 1, ilustra a área de estudo e alguns aspectos da metodologia das etapas
do trabalho desenvolvido pelos estudantes e professores do IFSC, Câmpus Itajaí e Jaraguá
do Sul Centro e Rau.
Figura 1 - Área de estudo e aspectos principais do trabalho desenvolvido.

Fonte: (a) Google maps (2018); (b-f) fotografia dos autores.
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O trabalho de campo envolveu coletas mensais realizadas pelos estudantes e
professores Câmpus Itajaí, a bordo do barco-escola “aprendendo com o mar” (Figura 1b),
nas áreas de pesca do camarão sete-barbas, entre os municípios de Balneário Barra do
Sul e Tijucas (Figura 1a), litoral Centro Norte de Santa Catarina, no período de agosto a
dezembro de 2017, seguindo a metodologia adotada por Sedrez et al. (2013). O produto de
cada arrasto foi separado a bordo, acondicionado em sacos plásticos, etiquetado, mantido
em gelo e transportado ao laboratório.
O trabalho de laboratório inicial ocorreu no Câmpus Itajaí, onde o produto de
cada arrasto foi identificado até o menor nível taxonômico. Os camarões sete-barbas e os
peixes de maior interesse econômico foram acondicionados em sacos plásticos,
etiquetados, congelados e posteriormente, transportados ao laboratório do Câmpus
Jaraguá do Sul-Centro.
Nesse Câmpus, aconteceu a segunda parte do trabalho de laboratório, em que
os estudantes bolsistas quantificaram (abundância) e registraram para cada exemplar o
peso (biomassa), determinado com uma balança eletrônica semi-analítica (0,01g de
precisão) e o comprimento total (Lt), medido com um ictiômetro (0,1cm de precisão).
Paralelamente, os estudantes realizaram pesquisas bibliográficas e testes laboratoriais
para definirem o método analítico mais adequado à preparação das matrizes de interesse
(camarões e peixes), cuja descrição encontra-se nos resultados. Para isso, foi utilizado
especialmente, as propostas de Mantelatto et al (1999), bem como Reis Júnior e Silva
(2014), visando-se a análise futura de metais pesados através da técnica de FAAS.
A descontaminação das vidrarias, seguiu da metodologia adotada por Reis
Júnior e Silva (2014), sendo lavadas utilizando-se detergente neutro e água deionizada e
imersas em uma solução aquosa de HNO3 10% (v/v), por um período mínimo 24 h.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na preparação das amostras de camarões sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri
Heller, 1862) e de camarão branco (Litopenaeus schmitti Burkenroad, 1936), os camarões
inteiros foram secos em estufa a 50 ºC, por cerca de 12 h, até que se atingisse massa
constante. Após a secagem, os camarões eram pesados, cortados em pedaços menores e
macerados, para melhor homogeneização da amostra.
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As espécies de peixes marinhos de maior interesse econômico capturados na
pesca artesanal do camarão sete-barbas nas regiões Centro e Norte de Santa Catarina
foram a abrótea (Urophycis brasiliensis Kaup, 1858), palombeta (Chloroscombrus
chrysurus Linnaeus, 1766), gordinho (Peprilus paru Linnaeus, 1758), guaivira (Oligoplites
saurus Bloch & Schneider, 1801) maria-luiza (Paralonchurus brasiliensis Steindachner,
1875), vermelho (Rhomboplites aurorubens Cuvier, 1829), pampo (Trachinotus carolinus
Linnaeus, 1766), linguado (Etropus crossotus Jordan & Gilbert, 1881) e enxova
(Pomatomus saltatrix Linnaeus, 1766).
Na preparação das amostras de peixes foram utilizados músculo, rins, fígado e
coração de peixes de diferentes espécies. Porções determinadas desses órgãos eram
colocadas em estufa a 60 °C, até que se obtivesse massa constante. A verificação da
secagem do material contava com a determinação da massa em intervalos de 30 minutos,
até que a massa se apresentasse constante. O tempo de secagem variou de acordo com
o volume do material utilizado. Após secagem, as amostras eram maceradas e submetidas
a digestão química.
Para essa digestão, tanto as amostras de camarões quanto as de peixes era
necessário uma mistura de 1 mL de H2SO4 (98%) e 2 mL de H2O2 (35%), para cada grama
de amostra seca. As amostras de camarão eram aquecidas, utilizando chapa de
aquecimento, até que a mistura apresentasse coloração amarronzada. Já as amostras de
peixes eram aquecidas durante 20 minutos ou até que a matéria orgânica fosse totalmente
digerida. Isso ocorria, em função das diferenças entre as matrizes orgânicas utilizadas
(músculo, rins, fígado e coração). Assim, não era possível se detectar o ponto final da
reação, pela mudança da coloração, pois conforme o órgão, as amostras finais
apresentaram diferentes colorações.
Após o resfriamento, as amostras eram filtradas à vácuo, utilizando-se três tipos
de papel filtro diferentes, o comum, o quantitativo e o qualitativo, até que se observasse a
ausência de partículas em suspensão. Ao final, as amostras eram avolumadas com água
deionizada, para se ter um volume final conhecido. As soluções obtidas eram armazenadas
em tubos Falcon de 50mL e dispostas em suportes adequados, para as análises posteriores
dos metais pesados, através da técnica analítica de FAAS.
Atualmente, existem diversos métodos específicos para o preparo de amostras
de pescados visando a quantificação de metais pesados, porém, muitos deles são difíceis
de serem reproduzidos, pois para serem utilizados em laboratórios necessitam de
equipamentos ou reagentes de difícil acesso.
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Nesse sentido, pode-se citar o método proposto por Barbieri (2010), bem como
o de Duran; Tuzen e Soylak (2011), em que, para cada grama de amostra seca, se utiliza
uma mistura (6:2) de HNO3 (65%) e H2O2 (30%), decomposta em forno micro-ondas, um
equipamento de difícil acesso, principalmente em laboratórios de ensino médio.
Pode-se citar também, o método proposto por Barone (2013), em que a digestão
das amostras é realizada através de uma mistura de HNO3 e HClO4 (8:3), quando se quer
preparar amostras para análise de Cd, Pb, Cr, Ni, Zn e Cu. O HClO4 é um reagente de difícil
acesso, controlado pelo exército e só pode ser utilizado em condições específicas.
Um método de preparação de amostras para análise dos teores de metais
pesados e que mais se aproxima da adaptação que se realizou e se testou neste trabalho
é aquele proposto por Mantelatto et al (1999).
Para a digestão química, esses pesquisadores utilizam 2 mL de H2SO4
concentrado e 5 mL de H2O2, sob aquecimento (>100 °C). Entretanto, testes realizados em
quintuplicata, demonstraram que esse método não era tão eficiente, pois a quantidade de
material retido no filtro era maior do que quando comparada com a decomposição
utilizando-se 1 mL de H2SO4 concentrado e 2 mL de H2O2.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Reforça-se que este estudo teve a pesquisa como princípio educativo e traz
perspectivas futuras para resultados concretos sobre a qualidade de camarões e peixes
utilizados na alimentação humana, a partir da análise das amostras aqui preparadas e que
serão submetidas à técnica analítica de Espectrometria de Absorção Atômica por Chama
(FAAS).
Além disso, evidencia-se a interdisciplinaridade e a indissociabilidade entre o
ensino, pesquisa e extensão, envolvendo estudantes e professores na produção e
aplicação de novos conhecimentos do interesse da comunidade, em sintonia com os ODS
no que se refere a segurança alimentar, a saúde e a sustentabilidade ambiental.
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Resumo: O porcelanato técnico tem se destacado no mercado de revestimentos cerâmicos, pois apresenta
características técnicas e estéticas atraentes ao público consumidor. O porcelanato técnico de cor de
queima branca ganha destaque devido sua semelhança a pedras naturais e brilho. Porém para que essas
características sejam alcançadas necessita de matérias primas nobres, dentre elas, o silicato de zircônio,
matéria prima responsável pelo alto teor de brancura das peças. Todavia essa matéria prima apresenta
pouca disponibilidade em território nacional e custo mais elevado que as demais matérias primas utilizadas
no mesmo processo. Nesse trabalho foram selecionas matérias primas que apresentam potencialidade na
substituição total ou parcial do silicato de zircônio no porcelanato técnico de cor de queima branca, tendo
como base para produção das amostras, formulação utilizada como padrão do curso técnico em cerâmica.
Palavras-Chave: porcelanato, matérias primas, silicato de zircônio.

1 INTRODUÇÃO
A indústria do porcelanato requer alta qualidade das matérias-primas e um
processo de produção com tecnologias controladas. Processo esse, que requer
prensagem do produto a pressões mais elevadas, obtendo-se peças de grandes
dimensões e queimas em altas temperaturas.
Conforme pesquisa feita pela FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo)[1], o Brasil tornou-se o segundo maior fabricante de porcelanato
técnico no mundo, na frente de países como Itália e Alemanha, ficando atrás apenas da
China. O Brasil possui um polo industrial na região Sul Catarinense, onde localiza-se a
empresa Eliane S/A Revestimentos Cerâmicos, pioneira na produção de Porcelanato
Técnico, sendo referência até hoje.
O porcelanato técnico se destaca no mercado de revestimentos por apresentar
características técnicas e estéticas que são atrativas ao público consumidor. Ele de cor de
queima branca tem maior destaque, pois se compara a pedras naturais. Porém para que
essas características possam ser alcançadas necessita da presença de uma matéria
prima nobre que é o silicato de zircônio.
Este material é cinza prateado, que pode ocorrer na tonalidade azul escura,
dúctil, refratário, com elevada resistência à tração, alta dureza e resistente à corrosão [2].
Diante desse cenário, o trabalho tem como objetivo buscar matérias primas que
apresentam potencialidade na substituição total ou parcial do silicato de zircônio.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
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2.1 Matérias primas
As matérias primas selecionas para a substituição total ou parcial, têm como
base características semelhantes às do silicato de zircônio, tais como, cor de queima e
índice de refração (tabela 1).

As matérias primas selecionadas foram: alumina #325,

carbonato de bário, dolomita, nefelina e wollastonita. A wollastonita é um silicato de cálcio
fibroso que reduz as retrações de secagem e queima, aumenta a resistência mecânica e
a resistência ao choque térmico, possibilita acelerar o processo de queima, facilita a
prensagem e melhora a compactação[3]. A alumina #325 apresenta elevada pureza, alta
resistência ao desgaste e alta resistência a corrosão[4]. A nefelina possui alto teor de
álcalis diminuindo a fusibilidade, melhorando a capacidade fluxante e permitindo a
sinterização de corpos cerâmicos a baixas temperaturas ou com uma menor quantidade
de agente vitrificante. Na ausência de minerais escuros tende a queimar branco[5]. O
carbonato de bário dependendo de sua quantidade, aumenta o efeito opacificante, ou
seja, pode ser utilizado como agente branqueador[6]. Além das características
apresentadas, esses materiais apresentam potencial para a substituição do silicato de
zircônio, são encontrados em abundancia em território nacional, e são muito baratos em
comparação ao preço do silicato de zircônio.
Tabela 01 – Matérias Primas substituintes e padrão.

Matéria Prima
Silicato de Zircônio
Wollastonita
Alumina
Nefelina
Carbonato de Bário
Dolomita

Temperatura
de Fusão
(°C)
1850
1450
2030
1220
1923
1800

Índice de
Refração

Cor de Queima

Custo* (%)

2,00
1,55 a 1,65
1,76
1,54
1,68

Branca
Branca
Branca
Cinza
Branca
Branca

75
75
75
50
85

*Custo: Redução de preço em percentual baseado no preço do silicato de zircônio.
Fonte: O autor

2.2 Preparação dos corpos de prova
A formulação denominada padrão utilizada para a realização dos ensaios
laboratoriais tem como matérias primas: argila, bentonita, caulim, feldspato e silicato de
zircônio, cada uma delas com seus respectivos percentuais na formulação. As moagens
foram realizadas em moinhos gira rápidos, devidamente calibrados. As formulações
totalizaram 250 gramas, sendo 40 % massa e 60 % água, de modo a facilitar a moagem e
posterior descarga do moinho, não sendo utilizado nenhum tipo de defloculante. As
moagens tiveram como parâmetro de controle, alcançar resíduo de moagem de 1,65%.
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Ao total foram realizadas 8 formulações sendo que a formulação com nefelina foi repetida
e queimada em temperatura inferior as demais. Todas foram abreviadas com as iniciais
da matéria prima selecionada para a substituição. O percentual de silicato de zircônio foi
substituído de forma direta pelas matérias primas substituintes.
Tabela 02 – Composição das formulações de porcelanato técnico

P

A

N

ACB

Feldspato Feldspato

Feldspato

Feldspato

Feldspato

Feldspato

Argila

Argila

Argila

Argila

Argila

Argila

Argila

Caulim

Caulim

Caulim

Caulim

Caulim

Caulim

Caulim

Bentonita

Bentonita

Bentonita

Bentonita

Bentonita

Bentonita

-

-

-

Alumina

Alumina

Nefelina

-

-

Dolomita

-

Feldspato

Bentonita
Silicato de
Zircônio

AD

Silicato de

-

Zircônio

Alumina
Carbonato
de Bário

W

AW

Silicato de

Silicato de

Zircônio

Zircônio

Wollastonita

Alumina

-

Wollastonita

Fonte: O autor

Após a realização das moagens, cada barbotina foi seca em estufa laboratorial
a 110°C. Posteriormente, as massas foram desagregadas e passadas em peneiras de
malha 42 mesh, umidificadas com 10% de água, passadas em peneira de 48 mesh, e
colocadas para homogeneizar por 24 horas. Em seguida, foram confeccionados corpos
de prova com dimensões de 8 cm de comprimento x 2 cm de largura, em prensa
hidráulica laboratorial com pressão de compactação de 500 kgf/cm². As amostras obtidas
foram colocadas em estufa laboratorial para secagem e posteriormente foram realizados
ensaios de caracterização a seco. A sinterização foi realisada em forno laboratorial com
temperatura de 1210°C e ciclo total de queima de 50 minutos, com patamar de queima de
5 minutos.
2.2 Caracterização das amostras após a queima
Após a queima todas as amostras foram caracterizadas pelos ensaios de:
retração de queima, perda ao fogo, densidade aparente com empuxo de mercúrio,
absorção de água, resistência mecânica e cor de queima. O principal ensaio a ser
analisado será o de absorção de água por caracterizar nossa formulação como
porcelanato técnico de acordo com a tabela de classificação dos revestimentos
cerâmicos.
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Figura 1 – Tabela de Classificação dos Revestimentos Cerâmicos.

Fonte: Incepa.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
As propriedades técnicas necessárias para se caracterizar um porcelanato
técnico são: absorção de água menor ou igual a 0,1%; alta densidade a seco e a
queimado; e elevada resistência mecânica a flexão, além disso deve ser feita sua análise
colorimétrica para identificar seu grau de brancura.
3.1 Análises de cor
Tabela 03 – Análise colorimétrica da composição padrão elaborada em laboratório e ∆E dos testes em relação ao
padrão de laboratório.

Coordenada

P

AW

W

AB

N

A

AD

N(1190°C)

L

82,33

-2,11

-2,11

-2,02

-2,45

3,59

-3,42

-1,79

a

1

0,28

0,37

0,12

0,46

0,43

0,35

0,83

b

7,84

-0,31

-0,56

0,61

-0,23

-0,28

0,82

-0,17

2,15

2,21

2,11

2,5

3,62

3,54

1,98

ΔE

Fonte: O autor

O ensaio de caracterização de cor foi feito com o equipamento colorimetro,
disponibilizado pela instituição. Os resultados obtidos após a queima das amostras
mostram que à coordenada L apresenta valor significativo para a amostra padrão que
possui silicato de zircônio em sua composição, representando assim um grau de brancura
elevado. As formulações AB e N (1190 °C) possuem valores mais próximos ao padrão em
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relação a coordenada L, podendo ser consideradas boas alternativas de substituição. As
formulações AW e W possuem valores um pouco mais distantes da amostra padrão,
podendo ser substitutas adequadamente quando não se deseja um grau de brancura tão
elevado. As formulações N e AD apresentaram valores mais distantes no que diz respeito
a brancura, não sendo consideradas amostras apropriadas para a substituição. Já a
formulação A possui valores para a coordenada L superiores a amostra padrão
representando assim um grau de brancura maior, sendo a melhor formulação no quesito
cor de queima.

3.2 Propriedades técnicas
Todas as caracterizações citadas na tabela 4 foram efetuadas. Contudo
analisaremos inicialmente as três caracterizações de maior relevância, que são:
densidade aparente, resistência mecânica e absorção de água.
A absorção de água é a característica que define um produto como porcelanato
técnico, onde deve ter valor menor ou igual a 0,1%. Podemos perceber que a maioria das
formulações atingiu esse valor. Os maiores valores de absorção de água foram obtidos
com as composições AB e A. A formulação AB apresentou uma maior absorção que as
outras formulações, isso pode se dar pelo fato da matéria prima apresentar carbonatos
em sua composição, que na etapa de queima são eliminados produzindo poros
indesejados.
A formulação com alumina (A) extrapolou o valor normatizado de A.a. Isto se
deve à elevada refratariedade desta matéria-prima, que apresenta ponto de fusão acima
de 2030 °C, em função da maior refratariedade, tem-se o maior valor de L[3]. A formulação
N apresentou a segunda menor absorção de água, que pode estar ligada à sua
propriedade de atuar como fundente, fechando poros. Por ter um baixo índice de
absorção, foi realizada uma queima em temperatura inferior, semelhante à de porcelanato
esmaltado, e a variação ocorrida na absorção de água foi significativa.
Com essa alteração percebe-se que houve um menor fechamento de poros,
aumentando a absorção, mas não deixando de caracterizá-lo como porcelanato técnico. A
absorção de água da formulação W, foi a menor de todas. Esse resultado pode estar
relacionado com sua alta densidade aparente a queimado, e sua boa interação na hora da
queima. As demais formulações não obtiveram um bom resultado.
A densidade aparente a queimado está relacionada com a interação entre as matérias
primas durante a queima, porém quanto maior for a densidade aparente a seco, maior
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será a queimado, que possui forte influência sobre a resistência mecânica com resistência
mecânica e absorção de água. Com relação à resistência mecânica, a formulação AW
apresentou resultado superior à da formulação padrão. As outras formulações
apresentaram valores mais baixos.
Tabela 04 – Propriedades técnicas das formulações de porcelanato técnico.

Ensaios
Resistência
Mecânica (Kgf/cm2)
Expansão Pós
Prensagem (%)

P

AW

W

AB

N

A

AD

N(1190°C)

72,2

75,29

53,37

73,06

60,18

45,73

63,44

60,00

0,6

0,7

0,69

0,62

0,62

0,71

0,63

0,72

-0,06

-0,12

-0,11

-0,12

-0,21

-0,17

-0,11

1,83

1,8

1,82

1,83

1,87

1,73

1,79

1,82

2,52

2,46

2,45

2,41

2,51

2,28

2,4

2,49

9,94

9,3

8,88

10,16

9,86

10,98

11,29

Retração de

-

secagem (%)

0,17

Densidade Aparente
a seco (g/cm2 )
Densidade Aparente
a Queimado (g/cm2)
Retração de queima

10,1

(%)

8

Perda ao fogo (%)

5,00

5,41

5,28

6,07

5,15

4,83

7,31

4,92

0,08

0,04

0,01

0,1

0,03

2,77

0,11

0,09

Absorção de Água
(%)

Fonte: O autor

4.CONCLUSÕES
Para se fazer a caracterização de um porcelanato técnico de cor de queima
branca, é necessário que os métodos utilizados estejam de acordo com as normas, para
que se possa ter a veracidade dos resultados. Como características técnicas necessárias
para caracterizá-lo, tem-se: densidade a queimado e resistência mecânica com valores
altos, e absorção de água menor ou igual a 0,1%. Já para análise estética, tem-se a
análise colorimétrica, que deve apresentar valores também altos para a coordenada L,
que significa a brancura das amostras.
Ao analisar as características estéticas das amostras, por meio de análise
colorimétrica realizada com auxílio de colorímetro, pôde-se perceber que a formulação A
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foi a que apresentou maiores valores para a coordenada L (+ 3,59), sendo superior a
formulação padrão. Isso se dá pelo fato da alumina ser uma matéria prima refratária e
utilizada em alguns casos para dar brancura a massas e esmaltes. A formulação N
(1190°C) foi a que apresentou a segunda melhor cor de queima. Fato esse que pode ser
explicado, por a matéria prima ter tendência a queimar branco, e por ser realizada a
queima em temperatura inferior às demais queimas. A diminuição da temperatura tem
influência na liberação ou não de óxidos das matérias primas na etapa de queima, fato
esse relacionado com a oxigenação dos fornos a rolo. As demais formulações têm valores
muito superiores quando comparadas formulação padrão, não sendo consideradas
alternativas de substituição ao silicato de zircônio.
Alternativas para solucionar as formulações que não atingiram o grau de brancura
desejado, poderiam ser, o aumento do tempo de moagem e, consequentemente, a
diminuição do resíduo de moagem, fazendo com que, na queima, haja melhor interação
entre as partículas de pó atomizado. Contudo o aumento do tempo de moagem , significa
mais gastos energéticos, o que não é desejado. Outra alternativa seria o aumento da
temperatura de queima. Porém, esta também se torna inviável por representar um
aumento nos gastos energéticos. A única formulação que fica um pouco acima da analise
de cor é a formulação N (1190°), pelo fato de a temperatura não ser suficiente para
realizar a total formação de fase líquida na queima, gerando uma absorção de água final
de 0,09%, não deixando de caracterizar como porcelanato técnico.
As formulações cujos resultados foram satisfatórios para a absorção de água,
apresentaram valores altos para densidade a queimado, entre 2,45 e 2,51 g/cm².
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1Acadêmico

Resumo: O IFC Campus Avançado Sombrio oferece um curso de Licenciatura em Matemática que
apresenta um elevado índice de evasão. Desta forma, traçamos como objetivo geral compreender a
formação e evasão dos estudantes da instituição na perspectiva dos discentes. Como objetivos específicos,
buscamos contextualizar a trajetória do ensino superior no Brasil, apresentar a formação de professores na
licenciatura de matemática e entender os motivos de evasão dos estudantes. Para tal, desenvolvemos um
questionário com os estudantes da primeira, terceira, quinta e sétima fase do curso e, após, dialogamos
com outros trabalhos sobre o tema abordado, com foco em outros Institutos Federais para pensar outras
realidades sobre a temática e ampliar nosso debate a respeito. Entre os resultados, vale destacar que
praticamente um terço dos participantes acredita não estar preparados para o curso, cerca de 15%
consideram seu desempenho ruim ou péssimo e que um quarto dos estudantes pretende desistir do curso.
Ainda vale enfatizar que 73% das dificuldades apontadas são relacionadas à falta de tempo condicionado à
vida de trabalhadores e à falta de matemática básica. Conclui-se que a trajetória da educação do ensino
superior no Brasil é uma das responsáveis para a evasão e que é necessário encontrar maneiras de cessála sem esbarrar no problema da falta de tempo por parte dos estudantes.
Palavras-Chave: Educação; Evasão; Ensino superior; Institutos Federais.

1 INTRODUÇÃO
O Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Sombrio oferece um curso
de licenciatura em Matemática. No último ano, apenas três acadêmicos se formaram. A
projeção para o fim deste ano é de apenas um formando. A partir daí, propusemo-nos a
pesquisar e entender o porquê de os alunos se evadirem da instituição e desta possuir
poucos estudantes concluintes.
Levando em conta que os investimentos nos Institutos Federais são elevados e
que os seus professores são concursados com dedicação exclusiva, fica evidente que a
questão da evasão deve ser discutida e problematizada.
A instituição pública, como o IFC na região, é uma possibilidade real de
inserção à universidade, e isso nem sempre foi possível. O que nos intriga é justamente
ter um elevado índice de evasão em um curso gratuito e de qualidade. Diante deste
problema, desenvolvemos este estudo.
Desta forma, traçamos como objetivo geral compreender a formação e evasão
dos estudantes do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Sombrio na
perspectiva dos discentes. Como objetivos específicos buscamos contextualizar a
trajetória do ensino superior no Brasil, apresentar a formação de professores na
licenciatura de matemática e entender os motivos de evasão dos estudantes.
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1.1 Instituições de ensino superior pública e o compromisso com a formação de
professores
A educação tem um papel importante na sociedade. As universidades públicas
há muito tempo vêm demonstrando sua indiscutível qualidade e seu compromisso e sua
procura é enorme por parte da população. Todavia, seu acesso é restrito e nem todos
conseguem ingressar, e os que entram, em alguns casos, não conseguem permanecer.
A História da educação superior no Brasil inicia com a vinda da família real para
o Brasil no início do século XIX. Veio para atender a um público seleto que tinha condição
de permanência, o que ainda pode ser visto mesmo após políticas públicas de cotas e de
programas de inclusão das classes menos favorecidas (SAVIANI 2005, p.28).
Entretanto, em um determinado momento precisou-se qualificar as pessoas
para o mercado de trabalho. O modelo tecnicista dos anos setenta vem justamente para
consolidar esse processo. Enquanto a classe trabalhadora era encaminhada para os
cursos técnicos profissionalizantes, preparando uma mão de obra levemente qualificada
ao mercado, por ter ao longo da educação básica um currículo limitado, os filhos da
classe empresária, após ter um currículo científico e universal na educação básica
particular, ingressavam nas universidades (GRAMSCI, 1979, p. 82).
No início do século XXI, surgem políticas públicas de inclusão social que
rompem com este modelo dicotômico e dão à classe trabalhadora oportunidades de
inclusão por meio da educação pública de qualidade. Surgem os Institutos Federais com
um currículo constituído para dar educação básica e ensino técnico de forma integrada. O
perfil do egresso é justamente dar a esse estudante uma educação básica de forma
crítica, social e humana e um ensino técnico no princípio da politécnica, preparando para
o mundo do trabalho. Ou seja, ele pode seguir um caminho como técnico profissional e,
se desejar, vai poder universalizar seu ensino nos cursos superiores ofertados pelos
institutos ou em outra instituição pública.

1.2 Formação de professores em licenciatura em matemática
Cada vez mais a educação deixa de ser assunto apenas de pedagogos e
especialistas, para tornar-se uma preocupação de amplos setores sociais (GOERGEN,
2000). Para Pimenta (1994), a teoria e o conhecimento são importantes. Todavia, a prática
é o diferencial. Carneiro (2002) discute sobre o futuro professor de matemática. Segundo
ela, muitas vezes o que se ensina nos bancos universitários não é utilizado em sala de
aula, isto é, a prática é desassociada da teoria.
ISSN: 2526-4044 p. 761 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

De acordo com Tardif (2009), o docente tem o dever de conhecer o conteúdo de
sua disciplina relativo às ciências da educação e desenvolver uma forma de mediar o
conhecimento de acordo com a realidade dos alunos. Martins (2018) complementa:
O professor do século XXI é aquele que, além da competência, habilidade
interpessoal, equilíbrio emocional, tem a consciência de que mais importante do
que o desenvolvimento cognitivo é o desenvolvimento humano e que o respeito às
diferenças está acima de toda pedagogia.

A formação do professor de Matemática precisa ser pautada na articulação
entre teoria e prática, entre o saber específico vinculado a um saber pedagógico. Deve
haver a introdução de atividade utilizando novas metodologias, que aliadas ao senso
comum e conhecimento científico, à contextualização social e ao caráter reflexivo do
professor, além de serem elementos indispensáveis para o ensino de Matemática,
auxiliam na formação deste profissional (GOMES E REGO, s/ano).

1.3 Formação de professores em licenciatura em matemática no Instituto Federal
Catarinense Campus Avançado Sombrio
O IFC Campus Avançado Sombrio oferece o curso de Licenciatura em
Matemática, que iniciou em 2010 e oferece 50 vagas anuais via ENEM. Na teoria, levando
em conta que o curso é de 4 anos, 200 novos professores já deveriam ter sido formados.
A realidade, porém, é bem diferente, pois a média anual é de 5 formandos, totalizando
menos de 25 professores formados em 4 anos.
É possível observar que a evasão e retenção de alunos é enorme. Devido ao
fato de o curso ser noturno, os estudantes já chegam exaustos após uma jornada diária
que atrapalha o processo de ensino aprendizagem. Outro fator que contribui para a
evasão são as dificuldades com os conteúdos das disciplinas. Para Cury (2010), a
educação básica precária faz com que os estudantes enfrentem uma dificuldade no
processo de ensino aprendizagem durante toda a graduação. Já para Moura e Silva
(2007), as reprovações nos anos iniciais da graduação desestimulam os acadêmicos, por
acreditarem que não vão conseguir atingir os objetivos.

2 METODOLOGIA
Orientados pelos princípios de uma pesquisa qualitativa, desenvolvemos um
questionário com 52 estudantes da primeira, terceira, quinta e sétima fase do curso
abordado. O questionário foi formulado com oito questões, sendo uma aberta e as demais
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de múltipla escolha, e foi desenvolvido para atender o nosso objetivo sobre os motivos
que levam os estudantes a se evadir. Foram as questões:
1. Qual a fase do estudante?
2. Onde terminou o Ensino Médio?
3. Acredita estar preparado para frequentar uma Licenciatura em Matemática?
4. Como avalia o próprio nível de aprendizado?
5. O IFC está preparado para recebe-lo?
6. Os professores são qualificados para ministrar as aulas?
7. Pensa em desistir do curso?
8. Qual a maior dificuldade enfrentada no curso?
Com os resultados em mãos, dialogamos com outros trabalhos sobre o tema
abordado, com foco em outros Institutos Federais para pensar outras realidades sobre a
temática e ampliar nosso debate a respeito.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Detalhamos abaixo em forma de tabelas e gráficos os dados obtidos:
Gráfico 1 – Origem educacional dos acadêmicos

2 1 1

5

3

Instituição Pública
Federal
Instituição Pública
Estadual/Municipal
Instituição Privada
EJA
ENEM/ENCCEJA

40

Sem Resposta

Fonte: Dados de pesquisa

Com os resultados demonstrados no Gráfico 1, percebe-se que apenas 9% dos
estudantes são egressos de instituições públicas federais. Já no Gráfico 2, questionamos
se os participantes acreditam estar preparados para uma Licenciatura em Matemática.
Nota-se que 32,7% informaram não estar preparados. Isto demonstra que os acadêmicos
percebem que possuem deficiência em sua educação básica. Relacionando com o
Gráfico 1, que diz que 75% dos ingressantes são originados de instituições públicas
estaduais, pode-se conjecturar a origem da deficiência.
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Gráfico 2 – Preparação para o curso
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Fonte: Dados de pesquisa

Na pergunta de número 4, o que mais chama a atenção é que 15,3%
consideram o próprio nível de aprendizado ruim ou péssimo. Já as perguntas 5 e 6, cujas
respostas são apresentadas no Gráfico 3, indicam que tanto a instituição quanto os
educadores estão preparados.
A pergunta 7 apresentou os resultados mais inquietantes ao indicar que 25%
dos entrevistados pensam em desistir do curso, sendo que a maior parte está na primeira
fase.
Gráfico 3 – Preparação e qualidade da instituição e dos docentes

Fonte: Dados de pesquisa

A última questão, por fim, era aberta. Os 52 entrevistados citaram 10
inquietações que receberam 56 indicações. Os números apresentados de acordo com a
Tabela 1 mostram que 73% dos problemas são relacionados à falta de tempo
condicionado à vida de trabalhadores e à falta de matemática básica.
Percebe-se que a universidade ainda é universo difícil de ser encarado pela
classe trabalhadora que precisa aliar a manutenção de suas famílias com os estudos. De
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acordo com Gramsci (1978), a divisão entre escola clássica e profissional ainda persiste,
já que os trabalhadores enfrentam inúmeras dificuldades em se manter no ensino público
universitário. Além disso, as precariedades dos ensinos básicos nos indicam o desafio de
permanecer nos estudos superiores.
Tabela 1 – Maiores dificuldades enfrentadas

Dificuldade

Nº

Falta de tempo

16

Falta de Matemática básica

13

Conciliar trabalho e estudos

12

Falta de conhecimento do

4

professor
Pré-requisito da disciplina

3

Resenhas críticas

3

Geometria Plana

2

Datas de provas

2

Falta de assistência estudantil

1

Outras

3
Fonte: Dados de pesquisa

Utilizando a pesquisa “Evasão no curso de Licenciatura em Matemática do
IFRS Campus Caxias do Sul”, de Bonatto e Mello (2017) para dialogar com nossos
resultados, mencionamos que segundo Bonatto e Mello (2017) apud Bittar et al. (2012)
“também constataram que alunos provindos de escolas públicas têm maior índice de
evasão, pois enfrentam dificuldades ligadas ao conteúdo da educação básica, e isso,
muitas vezes, se arrasta por toda a formação inicial”. Bonatto e Mello (2017) sugerem
também que, para resolver os problemas de evasão, é preciso realizar atividades como
cursos de nivelamento para alunos ingressantes, com o intuito de retomar alguns
conteúdos vistos no Ensino Básico, e, para os alunos que já estão no curso, disponibilizar
disciplinas com maior índice de reprovação de maneira a complementar os estudos fora
da sala de aula. Todavia, essas iniciativas esbarram justamente no maior de todos os
problemas apresentados pelos estudantes nessa pesquisa, que é a falta de tempo, ou
seja, eles têm apenas a sala de aula.
Dialogando com a pesquisa “Perfil dos acadêmicos evadidos do curso de
Licenciatura em Matemática no Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete: Algumas
reflexões”, de Rodrigues et al (2014), percebe-se que o perfil dos que evadem do curso
coincide com os dados coletados em nosso estudo. Por fim, tomando a pesquisa
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“Formação de professores em Institutos Federais e a evasão como agravante da
problemática docente: O caso das Licenciaturas no Instituto Federal do Norte de Minas
Gerais – Campus Salinas”, de Oliveira, Anjos e Rodrigues (2013), os autores mencionam
que é preciso uma reestruturação na formação docente para diminuir os números. Isso,
indo ao encontro dos nossos dados, pode-se identificar que mudar a formação e a
estrutura não irá resolver, pois mais de 90% dos entrevistados afirmaram que o campus e
os docentes estão preparados e que os motivos da evasão estão na falta de tempo e de
uma educação básica de qualidade.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que o Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Sombrio
possui um elevadíssimo índice de evasão e que os maiores motivos para tal são a falta de
tempo e a falta de uma educação básica de qualidade por parte dos alunos. Outro dado
de destaque é que 25% informaram que pretendem desistir do curso.
Em outras pesquisas que utilizamos para dialogar com os resultados obtidos, é
possível encontrar sugestões de medidas para diminuir a evasão, porém estas medidas
esbarram no problema da falta de tempo extraclasse.
Conclui-se também que a trajetória da educação do ensino superior no Brasil é
uma das responsáveis para a reprovação, pois os alunos são vítimas do processo
excludente da classe operária do acesso e da permanência no ensino superior e que
políticas públicas precárias deixam a educação básica em um nível ruim, o que contribui
para a evasão.
Embora os dados informem que o Instituto e docentes estão preparados e isentos
da evasão, outros estudos precisam ser desenvolvidos com o intuito de cessar a evasão,
pois os investimentos e a qualidade dos docentes são elevados.
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Resumo: Este trabalho apresenta uma abordagem sustentável para a produção de esmaltes cerâmicos
com características iridescentes e/ou metálicas utilizando resíduos de diferentes tipos de vidro, como
garrafa, janela e pote. Os esmaltes cerâmicos são a camada superior vítrea e impermeável de vários
produtos como pisos, azulejos e porcelanatos, além de muitos produtos de cerâmica artística. Atualmente
grande parte dos resíduos de vidro é descartada em aterros sanitários causando danos ao meio ambiente.
Os resíduos foram coletados na região de Criciúma - SC, triturados em moinho de bolas para serem
incorporados nas formulações dos esmaltes. As formulações dos esmaltes foram moídas em moinho
planetário e aplicadas em peças de cerâmica artística, estas por sua vez foram sinterizadas entre 1000 a
1250ºC visando atender todas as características técnicas e estéticas necessárias para as peças de
cerâmica artística. Os resultados mostraram texturas e características diferenciadas nos esmaltes usando
até 5% de resíduo de vidro, auxiliando desta forma também o meio ambiente.
Palavras-Chave: esmalte cerâmico, resíduo de vidro, cerâmica artística.

1 INTRODUÇÃO

A indústria cerâmica no Brasil vem se tornando protagonista no mercado
mundial de materiais cerâmicos, portanto desenvolver maneiras para melhorar a produção
de esmaltes tornou-se essencial assim como desenvolver esmaltes com um melhor
acabamento (ANFACER, 2016).
As fritas cerâmicas são materiais de natureza vítrea, preparadas por fusão (em
torno de 1500ºC) sendo resfriadas instantaneamente em ar ou água (SÁNCHES, 1997).
Estas são fabricadas a partir de uma mistura de matérias-primas como o quartzo, argilas,
feldspatos, entre outras. No Brasil a utilização das fritas vem sendo empregada na
produção de esmaltes cerâmicos com o intuito de permitir uma maior uniformidade no
vidrado, reduzindo o aparecimento de defeitos e oferecendo ao produto um melhor
acabamento, isto é, uma textura superficial mais lisa, com aspecto brilhante ou mate e
impermeável. (FERNANDES NAVARRO, 2003; ZANATTA et al., 2013).
Os esmaltes cerâmicos, também conhecidos como vidrados, são utilizados
para o revestimentos da superfície expostas de materiais cerâmicos. Sua estrutura pode
ser vítrea ou vitrocristalina. Possuem característica estética, importantes na área da
cerâmica artística. As matérias-primas utilizadas para fazer um esmalte geralmente são a
frita cerâmica e caulim, porém, para a fabricação de esmaltes iridescentes e/ou
metalizados é necessário adicionar outros metais com Manganês, Cobalto, Níquel, Cromo
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e adição de corantes (SÁNCHES, 1997). Cada composto adicionado irá determinar a cor,
o brilho, a textura, a expansão térmica e o ponto de fusão do vidrado.
De acordo com Sánches (1997) as matérias-primas fundentes mais
importantes utilizadas na formulação dos esmaltes são as fritas. O outro grupo de
matérias-primas incluem os feldspatos, a nefelina syenite, o quartzo (SiO 2), e a calcita
(CaCO3), que conferem fundência aos vidrados.
O efeito mate produzido na superfície de alguns vidrados cerâmicos tem sua
origem na rugosidade desta superfície, não observada a olho nu, mas suficiente para
promover múltiplas reflexões da luz incidente e, com isso, perda de brilho.
Segundo Sánches (1997) a matéria-prima normalmente utilizada para matificar
é a alumina (Al2O3) por não ser solúvel na fase vítrea, matéria-prima muito refratária que
dissolve-se apenas durante a queima do esmalte (SÁNCHES, 1997).
O talco (3MgO*4SiO2) é uma das fontes de magnésio e é considerado um
fundente em temperaturas acima de 1200ºC provocando a cristalização e aspectos mates
nos esmaltes de alta temperatura.
Outro material utilizado é o caulim, com a finalidade de evitar a sedimentação
das partículas suspensas na água. Este efeito se produz como uma consequência do
pequeno tamanho médio das partículas (SÁNCHES, 1997).
Além do caulim, são empregadas com a mesma finalidade diferentes tipos de
argilas brancas ou bentonitas. A argila é uma fonte de alumina e sílica para massa e
esmaltes cerâmicos. A Bentonita é uma argila que possui alta plasticidade e em esmaltes
é usada para evitar a sedimentação (CHAVARRIA et al., 1999; PRACIDELLI, 2008).
Carbonato de lítio e espodumênio são materiais fundentes que podem provocar
a devitrificação de fases cristalinas de baixo coeficiente de dilatação (SÁNCHES, 1997).
No mesmo sentido, o carbonato de bário atua como fundente aumentando o brilho do
vidrado final.
Segundo Moreno (1996) para colorir os esmaltes cerâmicos pode-se usar
óxidos metálicos. São muito usados nos esmaltes cerâmicos os óxidos de ferro, cobalto,
cromo, níquel, dentre outros tais como:
● O dióxido de manganês (MnO2) produz um tom marrom (em oxidação).
● O dióxido de titânio (TiO2), além de poder ser usado como opacificante,
produz tonalidade de creme/branco. Geralmente aparece presente como
rutilo.
● O óxido de cobre (CuO) em oxidação, produz ampla faixa de tons de verde.
Com bases pode-se obter azul turquesa.
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● O óxido de Ferro é um dos principais corantes utilizados em cerâmica.
Apresenta-se sob duas formas, o óxido de ferro III (Fe2O3) e óxido de ferro II
(FeO) (MORENO, 1996).
● O óxido de zinco (ZnO) é um matificante e fundente secundário. Possibilita o
crescimento de cristais na superfície.
O esmalte cerâmico possui diversas finalidades, como a impermeabilização da
peça, aumento da resistência e melhor acabamento estético, além de facilitar a limpeza.
Este produto, conhecido como vidrado, quando comparado a outras matérias-primas
como, por exemplo, argila, quartzo e outros apresenta um alto valor agregado
(SÁNCHES, 1997). Devido a este motivo o vidrado vem se tornando alvo de pesquisas
relacionadas a materiais cerâmicos. Este trabalho objetiva estudar o desenvolvimento de
esmaltes destinados à cerâmica artística com a utilização de resíduo de vidro, visando
obter um esmalte com características estéticas exclusivas e diferenciadas.

2 METODOLOGIA

Para a formulação dos esmaltes foram utilizadas três tipos de amostras de
resíduo de vidro, sendo elas o vidro de janela, pote e de garrafa. Os vidros foram
coletados na região de Criciúma/SC, triturados em moinho de bolas e misturados em uma
proporção igualitária de 33,3% cada.
Como matérias-primas complementares para a formulação dos esmaltes foram
utilizadas a calcita, feldspato potássico, caulim, quartzo, nefelina syenite, Talco, Argila
branca e argila vermelha, Filito, Carbonato de Cobre, Rutilo, Bentonita, Ulexita, Dióxido de
manganês, Óxido de manganês, Óxido de níquel, Óxido de zinco, Carbonato de cobalto,
Óxido de ferro vermelho, CMC, HMF, Frita transparente, Frita A e Resíduo de vidro.
Foram coletadas 03 (três) tipos de amostras (Resíduo de janela, pote e garrafa)
na FUMAF (Fundação Municipal do Meio Ambiente) – Morro da Fumaça e na Vidraçaria H
De lucca – Siderópolis.
As amostras foram limpas e submetidas a um ciclo de moagem a seco em
moinhos de bola. Após moagem as amostras foram submetidas a um beneficiamento em
peneira visando padronizar o tamanho das partículas presentes.
Os corpos de prova foram obtidos em parceria com “O Núcleo de Cerâmica
Artística Olaria das Artes” de Morro da Fumaça – Santa Catarina. Os esmaltes foram
aplicados através de imersão, em seguida as amostras foram secas em estufa a 110ºC
durante 24 h. As peças foram então submetidas a queima em forno mufla (FLYEVER –
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FE50RPN) entre 1000 a 1100ºC, estas temperaturas são indicadas através do cone
pirométrico descrito na Tabela 1.
Tabela 01 – Descrição da composição química em massa (%) dos esmaltes e temperatura de queima.

Matéria-prima/Esmaltes
Argila
Bentonita
Carbonato de Cálcio
Carbonato de Cobalto
Carbonato de Cobre
Carbonato de Cobre
Carbonato de Manganês
Caulim
Dióxido de Manganês
Fe2O3
Feldspato Potássico
Filito
Frita X
Nefelina Syenite
Quartzo
Resíduo de vidro
Talco
TiO2
Ulexita
ZnO

A (Cone 7)

B (Cone 6)

C (Cone 6)
2,2
3
1

D (Cone 7)
20

E (Cone 7)
3

10

5
3
30
1
25,2

5,5
2

30
6,8

20

27

10
60

5

2

45
40
18
5
1
3,5
20

18
5

19
5

4
20

8
25

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com Figura 1 e a Figura 2 pode-se observar que a adição do óxido de
manganês na formulação produz efeitos metálicos, além de promover texturas uniformes
em um resfriamento mais rápido e formação de cristais em ciclos de resfriamento mais
lentos, apresentando aspectos iridescentes.
Figura 1 – Esmalte A e micrografia (zoom 0,7) do Esmalte A.

A adição de Ulexita à formulação torna o esmalte altamente fundente, produzindo
vidrados a uma temperatura entre 1000°C e 1100°C com uma característica opaca. Estas
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características podem ser destacadas na Figura 3. Através de um resfriamento lento
obteve-se a formação de cristais.
Figura 2 – Esmalte B e micrografia (zoom 0,7) do Esmalte B.

A adição de Ulexita a formulação torna o esmalte altamente fundente, produzindo
vidrados a uma temperatura entre 1000°C e 1100°C com baixa viscosidade e alto
escorrimento. Estas características podem ser destacadas nas Figuras 3 e 4.
Figura 3 – Esmalte C e micrografia (zoom 0,7) do Esmalte C.

Figura 4 – Esmalte D e micrografia (zoom 0,7) do Esmalte D.
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A adição de óxido de níquel coloriu o esmalte, deixando um aspecto marrom
esverdeado observado no na figura 4.

A adição do óxido de titânio (Rutilo), que é considerado um opacificante, levou a
tonalidade amarelada ao vidrado. A formação de cristais em deu-se devido os ciclos de
resfriamento mais lentos.
A adição de quartzo nas formulações promoveu um maior aspecto semi brilhante,
característica vinculada a um formador de rede vítrea, como é o caso da Sílica. As
adições de Feldspato promoveram brilho, característica vinculada à propriedade de
fundência dos feldspatos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados mostraram que a incorporação de até 5% de resíduo de vidro
nos esmaltes cerâmicos não afetava suas características técnicas e estéticas. Amostras
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com incorporações de até 12,5% em peso do vidro tiveram efeitos deletérios, tais como
branqueamento, presença de rachaduras e falta de acoplamento do esmalte à peça.
Portanto, a quantidade de resíduo adicionado às formulações estudadas para se obter
resultados aceitáveis ficou entre 5% e 6% de resíduos de vidro.
Dentre os óxidos usados os que mais se se destacou foi o óxido de manganês.
Sua aplicação produz cores mais brilhantes e em resfriamento lento produz cristais
metalizados.
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Resumo:
Para concepção de projetos de obras que sejam racionais e econômicos é fundamental o levantamento de
dados geológicos-geotécnicos do maciço da região. Neste sentido os ensaios de solos são importantes para
obtenção de parâmetros de resistência e deformabilidade dos materiais. A campanha de investigação dos
solos é função da complexidade da obra. Normalmente, utiliza-se uma exploração através de ensaios de
campo e, quando necessário são coletadas amostras para condução de ensaios laboratoriais. Esta
pesquisa trata da análise comparativa de verificações de resistência não drenada através de duas
diferentes técnicas. Para esta análise trabalhou-se com um depósito argiloso litorâneo na cidade de
Biguaçu/SC, onde, futuramente, deverá ser construída uma obra de grande porte. Os resultados de
resistência não drenada foram estimados através do ensaio CPTu e determinados também,
laboratorialmente, através do ensaio de compressão simples em amostras indeformadas. Através dos
resultados de resistência de ponta, atrito lateral e poro-pressão no ensaio CPTu, estimou-se, por exemplo,
as propriedades de resistência e permeabilidade dos solos. O ensaio de compressão simples é o método
mais simples e rápido para determinar a resistência ao cisalhamento de solos coesivos. Com os resultados
obtidos no ensaio de compressão simples, estimaram-se valores de resistência não drenada, bem como
valores de deformação do material. Comparando-se os dois ensaios, obteve-se resultados bastante
satisfatórios, indicando o potencial de determinação da resistência não drenada em solos argilosos através
do ensaio CPTu.
Palavras-Chave: Argilas moles, Resistência não drenadas, Ensaios de campo, Ensaios de laboratório.

1 INTRODUÇÃO

A determinação das propriedades naturais dos solos através da aplicação de
ensaios geotécnicos de campo já é uma realidade difundida em todo o mundo. No caso
dos ensaios de campo, o CPTu é reconhecido que por ser rápido e prático,
principalmente, por detalharem as propriedades ao longo da profundidade. Estes ensaios
têm conquistado confiança e, têm sido cada vez mais solicitados para estimativa de
parâmetros geotécnicos. Os ensaios de laboratório são mais complexos devido a
necessidade de coleta de amostras indeformada, preparação dos corpos de provas e
realização do ensaio. Contudo, expressam resultados confiáveis, se bem executados,
porém são pontuais não possibilitando análises ao longo da profundidade, como é o caso
do CPTu.
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2 METODOLOGIA

Nesta pesquisa executaram-se o ensaio de campo CPTu (Piezocone Penetration
Test) e Compressão axial simples para avaliação da resistência não drenada (S u) de um
depósito argiloso localizado na cidade de Biguaçu/SC. Na estimativa de S u através do
ensaio CPTu utilizou-se a metodologia tradicional indicada por Lunne et al. em 1997. Este
método é baseado nos registros feitos na ponteira. Através de formulação específica
(equação 1) é obtida resistência não drenada da argila ao longo da profundidade. Na
figura 1 podem-se notar detalhes da sonda CPTu. Para o ensaio de compressão simples
é necessário a coleta das amostras, extração e preparação do corpo de prova,
posteriormente, a amostras é rompida na prensa para determinação de Su com base na
NBR 12770/1992 (ABNT/1992).
Figura 1 – Detalhes da ponteira do CPT (a) e do Ensaio de Compressão Simples (b).
(a)

(b)

Fonte: Banco de dados dos autores

Os ensaios fazem parte de uma campanha de investigação realizada numa várzea
litorânea às margens da BR-101 no município de Biguaçu/SC, onde, neste local,
futuramente será construída uma obra de grande porte. A investigação geotécnica
completa contou com uma grande bateria de ensaios de campo SPT, CPT e CPTU e
ensaios de caracterização física, de compressibilidade e de resistência. Contudo para o
escopo deste trabalho são confrontados resultados obtidos pelo CPTu e Compressão
Simples em amostras indeformadas. As verticais dos ensaios de CPTu foram conduzidos
em pontos previamente locados pela contratante e paralelamente a estes furos em
profundidades pré-estabelecidas foram coletadas amostras de solos indeformadas por
meio de tubo schelby.

2.1 ENSAIO CPTu
Schnaid (2000) descreve o ensaio de cone como sendo um equipamento que consiste de
uma estrutura de reação sobre a qual é montado um sistema de aplicação de cargas.
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Este equipamento de cravação funciona através de conjuntos hidráulicos e hastes em
formato helicoidais se ancoram no solo ficando com um poder de reação de 10 a 20 ton.
O equipamento apresentado possibilita a cravação tanto de ensaios de cone, quanto
ensaios tipo dilatômetros e pressiômetros, trocando-se apenas as ponteiras para tal.
Para cravação do conjunto hastes e ponteira sistemas hidráulicos são normalmente
utilizados para esta finalidade. Uma válvula reguladora de vazão possibilita o controle
preciso da velocidade de cravação durante o ensaio (2cm/s). Neste ensaio são obtidas
informações a resistência de ponta (qc), atrito lateral (fs) e da poro pressão ou pressão
neutra (uo). Este registro de pressão neutra é feita através da instalação de um elemento
poroso junto a ponta. A aplicação prática deste ensaio é que permite estimar propriedades
de resistência, compressibilidade, permeabilidade, entre outras, através da interpretação
dos resultados de resistência de ponta, atrito lateral e principalmente, do excesso de poropressão na cravação da ponteira.

2.2 ENSAIO DE COMPRESSÃO SIMPLES

O ensaio de compressão simples é regido pela NBR 12770/1992, que
prescreve o método para determinação da resistência à compressão não confinada (ou
simples), de corpos de prova constituídos por solos coesivos, mediante a aplicação de
carga axial, com controle de deformação. Os corpos de prova podem ser indeformados,
obtidos por compactação ou ainda por remoldagem, sempre garantindo que sua altura
seja no mínimo o valor de três vezes seu diâmetro, para evitar perturbações. A ABNT
(1992) enfatiza que todas as medidas de dimensão e massa devem ser conhecidas
durante o ensaio. Este, propriamente dito, consiste em aplicar um carregamento vertical,
de maneira a se obter uma velocidade de deformação axial específica constante (não
excedendo o tempo para ruptura de 15 minutos). Durante o ensaio, registram-se os
valores de carga, deslocamento e tempo, em intervalos adequados até a ruptura.
Com a variação de altura do corpo de prova durante o ensaio, suas dimensões
e a carga aplicada, calcula-se a deformação axial específica, a área da seção transversal
média e a tensão de compressão. O resultado é apresentado através de um gráfico de
Tensão de compressão x Deformação axial específica. A resistência ao cisalhamento será
o valor correspondente à metade da tensão de compressão na ruptura, visto que não há
forças tangenciais aplicadas diretamente (ABNT, 1992).
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos resultados dos ensaios indicou uma espessa camada de argila
marinha, cinza, com consistência de muito mole a mole. O perfil do solo basicamente é
composto de 10 metros de argila mole com intercalações de estratos delgados de areia,
sobreposta a uma camada de 8 metros de argila arenosa e impenetrável obtido no ensaio
SPT, em torno de 35 metros. Os resultados do CPTu são expressos ao longo da
profundidade em função dos índices qc, fs, uo e Rf (fs/ qc). Com a interpretação destes
dados é feita a classificação dos solos com ábacos específicos e estimada a estratigrafia
do solo da região (gráfico 1). Nota-se que até a profundidade de 11m é interpretada a
existência de uma camada de argila mole correspondente a baixos valores de resistência
de ponta e excessos de pressão neutras. Após esta profundidade a camada de argila
começa a apresentar maiores resistência e intercalações de areias que ficam bem
evidenciadas pelas quedas nos valores de pressão neutra devido a drenagem livre. O
ensaio foi interrompido na profundidade de 20 metros.
Gráfico 1 – Resultado do ensaio de CPTu na região de Biguaçu/SC.

Fonte: Banco de dados dos autores

A amostra indeformada desta pesquisa foi coletada na profundidade de 9,5 metros,
de acordo com orientações do projetista. No gráfico 2 é possível verificar a curva tensão x
deformação obtida no ensaio de compressão simples. O pico de resistência ocorre por
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volta de 3,5 % de deformação vertical indicando valores de resistência não drenada em
torno de 4,5kPa.
Gráfico 2 – Resultado do ensaio de Compressão Simples na região de Biguaçu/SC.

Fonte: Banco de dados dos autores

A resistência pelo CPTu foi obtida pela equação proposta e consagrada por Lunne
et al. 1997, onde σvo é a tensão vertical devido ao peso próprio, Nkt que é o fator de cone,
adotado nesta pesquisa igual a 14 (valor usual para o tipo de cone usado). A resistência
não drenada pode ser estimada pela Eq. (1):
Su = qc - σvo
Nkt

(1)

Gráfico 3 – Resistência não drenada através do CPTu e Compressão Simples.

Fonte: Autores
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Assim, pode-se estimar continuamente os valores de resistência obtidas pelo
CPTu ao longo da profundidade e plotar pontual o valor determinado pelo ensaio de
compressão simples na profundidade indicada. A fim de melhor visualização dos
resultados, evitando distorções, o gráfico foi elaborado até a profundidade de 12 metros
(gráfico 3). Nota-se que na profundidade de avaliação (9,5 metros), obteve-se Su
igual a 4,2kPa e um Su

CS

CPT

igual a 4,5kPa. Este resultados corroboram com os obtidos

por Krueger et al. 2012 em ensaios geotécnicos em solos argilosos na região de
Tijucas/SC e por Espindola et al. 2012 num deposito argiloso de Florianópolis.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a realização deste trabalho foi possível verificar que a estimativa de
resistência não drenada do ensaio de CPTu teve valor muito aproximado do valor
determinado em laboratório pelo ensaio de Compressão Simples. Essa informação é
muito importante porque permite através da rapidez e repetibilidade do ensaio de campo
ter um número maior de informações de resistência do solo, sem a necessidade de
coletas de amostras, preparação de corpos de prova e realização de ensaios
laboratoriais. A validação da equação da equação proposta por Lunne et al. (1997) em
argilas moles brasileiras é importante para avaliação de resistência não drenada
continuamente ao longo da profundidade em deposito de solo argiloso.
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Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar uma análise do perfil tecnológico dos discentes da Escola
Estadual Indígena Nhu Porã. Para isso foi realizada uma pesquisa de natureza aplicada, com abordagem
qualitativa, de caráter exploratório e tendo o estudo de caso como modelo operativo. Os resultados mostram
a necessidade de investimento na infraestrutura tecnológica da escola, desenvolvimento de projetos
interdisciplinares que façam uso da tecnologia e focados no ambiente escolar, além da necessidade de
capacitação para o uso das tecnologias da informação e comunicação para os docentes e alunos.
Palavras-Chave: Educação Escolar Indígena, Tecnologias da Informação e Comunicação, Inclusão Digital.

1 INTRODUÇÃO
As Tecnologias da Informação e Comunicação - TICs cada vez mais ganham
espaço na vida das pessoas. Assim, é latente a necessidade de proporcionar o acesso a
estas tecnologias nas instituições de ensino, pois quanto mais cedo os alunos tiverem
contato com recursos tecnológicos, mais cedo irão desenvolver habilidades e
conhecimentos indispensáveis para o século XXI (COBO; DOCCETTI, 2018). Porém, os
professores encontram dificuldades para fazer uso das TICs, como a falta de laboratórios
de informática, acesso à internet e capacitação docente para usar tais ferramentas (SILVA
ET AL, 2017).
Uma das escolas que sofre com essa realidade é a Escola Estadual de Educação
Indígena Nhu Porã, localizada na aldeia Nhu Porã, no município de Torres-RS. As
primeiras atividades acadêmicas começaram em 1997, em um acampamento nas
margens da BR 101. As aulas eram ministradas embaixo de uma árvore e somente em
2012 começou a funcionar em um galpão velho e de chão batido, sem banheiro, água e
energia elétrica. Em 2014 o espaço foi reformado e ganhou 3 salas de aula, refeitório,
secretaria e banheiros.
Atualmente, a escola possui 50 alunos, do pré-escolar a 7ª série do ensino
fundamental. As turmas são multisseriadas e os alunos são alfabetizados na língua
portuguesa e guarani. Exercem atividades na escola, 5 professores, sendo 2 indígenas e
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outros 3 que trabalham em outras instituições de ensino do município. A escola não
dispõe de laboratório de informática e tem apenas 3 computadores, um para acesso da
diretora e professores e outros dois que ficam disponíveis para os alunos. O sinal da
internet é precário e com frequência não funciona.
Diante dessa realidade, o Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC, em parceria
com o Laboratório de Experimentação Remota - RExLab, da Universidade Federal de
Santa Catarina - UFSC, localizados em Araranguá-SC, desenvolve atividades na escola
visando promover a integração das TICs nos processos de ensino e aprendizagem, e
diminuir a brecha digital existente nas comunidades indígenas. Este trabalho tem como
objetivo identificar o perfil tecnológico dos alunos pertencentes às turmas multisseriadas
de 4º, 5º, 6º e 7º anos desta escola pública indígena para estabelecimento de estratégias
que possam aprimorar as atividades pedagógicas da escola com uso da tecnologia.
2 TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO
O Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, destaca o uso das TICs
como uma estratégia para melhorar “a qualidade da Educação Básica, do fluxo escolar e
da aprendizagem”. Tais medidas passam pelo “acesso à banda larga de alta velocidade,
aumento da relação computador/aluno nas escolas; promoção do uso pedagógico das
TIC e à informatização dos sistemas de gestão das escolas públicas.”BRASIL, 2014).
Porém na prática, pouco destas estratégias são executadas. O Censo Escolar de 2017
aponta que só “46,8% das escolas de ensino fundamental possuem laboratório de
informática; 65,6% das escolas têm acesso à internet; em 53,5% das escolas a internet é
do tipo banda larga.” (INEP, 2017). Apesar de 81% das escolas possuírem acesso a
laboratórios de informática, somente 59% deles são utilizados e apenas 31% dos
professores usam os computadores da escola para atividades didáticas com os alunos.
Em uma pesquisa sobre o uso das TICs nas escolas brasileiras, as principais
barreiras para o uso das TICs nas escolas foram: Poucos computadores por aluno;
Equipamentos antigos; Baixa velocidade na conexão de Internet; Ausência de suporte
técnico ou manutenção; Poucos computadores conectados à Internet; Falta de apoio
pedagógico aos professores para o uso do computador e da Internet; Ausência de curso
específico para o uso de computador ou Internet nas aulas (CETIC, 2016).
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A situação piora quando se trata da disponibilidade de recursos tecnológicos
nas Escolas Indígenas. Conforme dados do Inep (2012) há no Brasil 2.833 escolas
indígenas, distribuídas em 23 estados e 174 cidades. Deste total, 2.245 escolas ou 79,6%
não possui acesso à internet e 2.259 (90,7%) não possuem laboratório de informática.
As lideranças indígenas já estão cientes da importância das TIC’s e seu uso
educacional, pois as TIC’s possibilitam aos índios “conhecer diversas culturas, reafirmar
seus costumes, ciência e processos próprios de aprendizagem. Assim, a inserção
tecnológica nas aldeias deverá ser intermediada pelo ambiente escolar” (FEITOSA, 2017,
p.92). Isso porque a escola, mesmo com pouca infraestrutura, ainda é o local de
referência para novos aprendizados, incluindo a apropriação do uso das tecnologias.
Porém, é difícil exigir empenho e entusiasmo dos docentes se diariamente eles
esbarram na falta de infraestrutura, capacitação e suporte para lidar com as inúmeras
dúvidas que surgem quando novas propostas pedagógicas lhes são apresentadas. Esta
indiferença se estende também aos alunos, que acostumados com a maneira tradicional
de ensino precisam ser convencidos de que o uso de novas ferramentas pode trazer
diferenças significativas, a curto, médio e longo prazo.
Isto posto, o uso de recursos tecnológicos em sala de aula pode contribuir
significativamente para a construção do conhecimento, pois a facilidade de acesso às
informações promove uma educação mais rápida e atraente. Para isso acontecer, o uso
das TICs na educação perpassa a barreira do acesso à informação, “[...] elas têm que
estar inseridas e integradas aos processos educacionais, agregando valor à atividade que
o aluno ou o professor realiza” (VALENTE, 2014, p. 162).
3 METODOLOGIA
Quanto à natureza, esta pesquisa é aplicada, pois pretende buscar soluções
para problemas reais de uma comunidade (FREIRE, 2013). Quanto à abordagem é
qualitativa pois esse tipo de estudo relaciona o mundo real com o sujeito e este último não
pode ser descrito em números (PRODANOV; FREITAS, 2013). Em relação aos objetivos
é exploratória, pois possibilita o entendimento sobre o tema a partir de vários pontos de
vista, permitindo assim melhor entendimento do conteúdo (GIL,2007). e quanto ao modelo
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operativo é um estudo de caso, que é “uma investigação empírica que analisa um
fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real.” (YIN, 2015, p.32).
A pesquisa foi aplicada no mês de junho de 2018 para 18 alunos de classes
multisseriadas de 4º, 5º, 6º e 7º anos da Escola Estadual Indígena Nhu Porã que
participaram de algumas oficinas do programa “Promovendo a inclusão digital em escolas
de Educação Básica da rede pública a partir da integração de tecnologias inovadoras de
baixo custo no ensino de Ciências Naturais e Exatas”, desenvolvido pelo Laboratório de
RExLab, da UFSC. Dentre as turmas da escola, optou-se por trabalhar somente com os
maiores, devido às dificuldades de comunicação com os discentes das séries iniciais, pois
estes se comunicam somente na língua guarani.
O questionário semiestruturado, com perguntas fechadas utilizado para essa
pesquisa desenvolvido pelo RExLab, que usa como padrão para levantar o perfil
tecnológico dos alunos que participam do programa InTecEdu - Introdução de
Tecnologias na Educação. As perguntas relacionam-se ao uso de equipamentos
tecnológicos (smartphones, celulares, tablets, computadores) e acesso à internet. Na
próxima seção estão descritos os resultados e discussões desta pesquisa.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A escola alvo deste trabalho conta com uma infraestrutura precária quanto à
disponibilidade de recursos tecnológicos, não possuindo nenhum tipo de laboratório. A
instituição possui apenas 3 computadores (um para a diretora e outros dois que ficam
disponíveis para os alunos), uma impressora e internet com sinal é ruim. Os alunos
participantes dessa pesquisa frequentam as aulas em duas turmas multisseriadas do 4º
ao 7º ano da escola indígena Nhu Porã com idade entre 9 e 16 anos, sendo 11 do sexo
masculino e 7 do sexo feminino. Esses números retratam o que pode ser facilmente
percebido na aldeia: as meninas tornam-se mães muito novas e não frequentam a escola,
priorizando os cuidados com a casa, filhos e/ou irmãos.
As disciplinas de história, artes e matemática são as preferidas dos alunos. De
acordo com os mesmos, essas disciplinas são aquelas onde eles têm maior oportunidade
de relacionar o conteúdo aprendido em sala de aula com as atividades desenvolvidas na
aldeia, estando presente nas lendas, crenças, artesanato e cultura. Quanto o uso das
tecnologias, sete alunos têm acesso a celular/smartphone e nenhum possui computador.
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Os únicos computadores da aldeia ficam na escola. Como a disponibilidade de máquinas
na escola é pequena, os alunos que tem celular levam para a escola para poder usar a
rede sem fio. Eles afirmam compartilhar os equipamentos com os colegas, para que todos
possam fazer uso da internet.
Como a disponibilidade de sinal de internet na aldeia é ruim, todos afirmam que
o local mais utilizado para acessar a rede é a escola, o único lugar onde a internet ainda
funciona. Quando questionados sobre a satisfação em fazer o uso dos poucos
computadores disponíveis na escola, 83,3% que gostam muito. Apenas 5 deles
conseguem acessar em casa, a partir de celulares. Em função de não ter nenhum tipo de
acesso ou experiência com o uso de TIC’s nas salas de aula, a maioria ainda se mostra
indiferente se tivesse que escolher entre usar ou não a tecnologia para estudar, pois
ainda não perceberam na prática os benefícios de tal uso. Apenas quatro alunos usam a
internet para realizar atividades escolares, seja para fazer pesquisas ou então conversar
com os professores.
Em contrapartida, quando inquiridos sobre a satisfação em realizar pesquisas na
internet em atividades extracurriculares, 17 alunos afirmaram que gostam da ideia. Esse
dado traz a importância da capacitação e estímulo dos estudantes a fim de usarem as
TIC’s aliadas no processo de aquisição de conhecimento. Os discentes relatam ainda que
aprenderam a fazer uso das poucas tecnologias disponíveis na aldeia por meio dos
amigos e colegas de aula, de maneira informal, através da observação. Apesar de a
maioria utilizar a internet e computadores há menos de um ano, todos acessam a rede
pelo menos uma vez ao dia, sendo que as atividades mais realizadas é assistir vídeos e
atualização das redes sociais. Isso revela o pouco uso das ferramentas para fins
didáticos.
O professor indígena, Francisco Moreira Alves, afirma que “a equipe deseja usar a
tecnologia para tornar as aulas mais interessantes, pois ao ver eles usando a internet vejo
que aprendem muito rápido. Mas a gente fica de mãos atadas, pois não temos recursos e
o governo não investe, estamos esquecidos. Também precisamos de cursos para saber
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usar os computadores e buscar materiais que sejam condizentes com o conteúdo das
aulas, e ninguém aparece aqui para nos ajudar”.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo apresentou uma análise do perfil tecnológico dos discentes de 4ª a
7ª séries de uma escola multisseriada indígena. Os resultados dessa pesquisa apontam
para a necessidade de investimentos por parte dos órgãos públicos a fim de promover
políticas para a implantação e uso das TIC nas escolas indígenas. Projetos
interdisciplinares que envolvam as matérias de história, artes e matemática por meio do
uso das TIC’s têm grande probabilidade de ter resultados positivos, pois os alunos
possuem mais familiaridade com esses temas, devido ao fato de abordarem assuntos
mais próximos de sua realidade, como no artesanato, cultura, arte e história indígena.
Para isso, é preciso adaptar o uso das TIC’s para atender as particularidades culturais,
prezando pela valorização das sabedorias tradicionais.
De uma forma ou outra, todos alunos fazem uso da tecnologia dentro do
espaço escolar, porém poucos as relacionam com as atividades acadêmicas. Destaca-se
então a importância de se desenvolver atividades didático-pedagógicas que façam uso
das TIC’s, de forma a diminuir a indiferença percebida nos alunos quanto aos benefícios
que a tecnologia pode trazer para o ambiente escolar. Ações desse gênero são
importantes para os discentes, pois podem gerar mudanças na aprendizagem, diminuir a
brecha digital existente entre as comunidades indígenas e as demais parcelas da
sociedade. Além disso, pode contribuir para diminuir o analfabetismo escrito e digital,
outro problema enfrentado pelos povos ameríndios.
Destarte, este trabalho possui alta relevância social, pois ao promover o uso
das TIC’s no ambiente educacional indígena, os alunos e professores podem ampliar sua
visão de mundo. Com a realização de trabalhos e aulas intermediadas pela tecnologia,
estas tornam-se mais dinâmicas, ampliam o contato com outras aldeias, diminuem
distâncias, facilitam a valorização da cultura e promovem uma educação digital inclusiva.
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Resumo: Este artigo relata a experiência do uso de jogos educacionais para o aprendizado sobre
geografia, cultura e história de países africanos. Os jogos foram realizados durante a oferta de palestras
sobre os países de origem dos participantes do projeto de extensão Grupo de Estudantes Estrangeiros
UFSC Araranguá para alunos de escolas de Araranguá e Sombrio no período entre maio de 2017 e junho
de 2018. Para a realização deste trabalho foi necessário organizar, identificar e contatar a administração
das escolas, realizar palestras e aplicar os jogos de fixação do conteúdo. Entre os resultados destaca-se o
fato que o uso dos jogos colaborou para que no final das palestras realizadas pudesse se ter um melhor
contato com os participantes, permitindo verificar a absorção do conhecimento de forma lúdica e
descontraída. Além disto, os organizadores das palestras buscaram, de certa forma, presentear o público e
demais interessados nos temas apresentados, porque desenvolveram um protótipo que permitirá que os
jogos fiquem disponíveis na internet para os interessados.
Palavras-Chave: Ensino; Diversidade Cultural; Continente Africano; Jogos educacionais

1 INTRODUÇÃO
A palavra diversidade significa pluralidade, variedade e diferenciação. Em outras
palavras, conceito que é considerado o oposto total da homogeneidade. Muitas vezes as
notícias veiculadas na mídia tendem a reduzir, ao invés de ampliar, o conhecimento que
se tem sobre países e culturas. Quando se fala sobre a África é importante salientar que
ela não se limita somente às notícias divulgadas pela mídia. O continente africano é
composto por 55 países e possui uma grande diversidade biológica, geográfica, étnica,
cultural, social, e política. Neste contexto, dentro do projeto de extensão Grupo de
Estrangeiros UFSC têm desenvolvido diversas atividades para o público, especialmente
instituições de ensino da região de Araranguá, que visam compartilhar conhecimentos
sobre temas como costumes, hábitos, alimentação e formas de organização dos tribos e
da família no continente africano. Oferecer estas informações de forma lúdica e mais
interessante, especialmente para crianças adolescentes e jovens, utilizando as
tecnologias de informação e comunicação como auxilio para divulgação das culturas
africanas. O grupo desenvolveu um jogo educacional para que geografia, história e a
cultura africana possam ser apreendidas pelo público de forma mais interativo. Conforme
defendido por diversos autores como Oliveira e Santos (2018) o ensino e aprendizado
podem ser realizados por meio do uso de brincadeiras. Nesta mesma linha de
argumentação, Ramalho et al (2014) apontam que o uso de jogos digitais colaboram para
a aprendizagem lúdica.
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Neste contexto, é também importante lembrar que a Lei Federal nº 10.639/03 torna
obrigatório o ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira nas escolas de Ensino
Fundamental e Médio. Essa lei altera a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) e tem o objetivo
de promover uma educação que reconheça e valorize a diversidade, comprometida com
as origens do povo brasileiro. De acordo com Camilo (2014), por meio do estudo destes
conteúdos, é possível conhecer a contribuição do negro para a cultura nacional,
desconstruir noções de hierarquia racial e estabelecer relações mais saudáveis.
No presente artigo será relatado como os jogos foram utilizados durante as
apresentações organizadas pelo grupo e discutido como estes têm colaborado para o
processo de aprendizado sobre a diversidade cultural do continente africano.
2 METODOLOGIA
Nesta seção são relatados os passos do projeto realizado pelo grupo de estudantes
estrangeiros da UFSC entre junho de 2017 e maio de 2018.
❖ Identificação das escolas no município de Araranguá e Sombrio para realização da
palestra
Primeiramente foram identificadas as instituições de ensino fundamental, médio e
superior para realização das apresentações. Inicialmente foram identificadas três escolas
em Araranguá, a escola CAIC, EEB Bernardino Sena Campos e Maria Garcia Pessi. O
grupo também realizou palestra a convite da coordenação do curso de direito na Unisul e
de pedagogia na Uninter em Sombrio.
❖

Organização dos temas e realização de palestras
A segunda etapa consistiu na realização das palestra programadas com as

direções das escolas referidas. Os temas das palestras se referem aos conteúdos sobre a
cultura, geografia e a diversidade do continente africano. Destacou-se a história, língua,
dança e hábitos de alguns povos dos países como Guiné-Bissau, Cabo verde, Angola,
São Tomé e Príncipe e República democrática de Congo. Sobre geografia foi descrito a
diversidade de países e regiões e pluralidade de povos do continente africano.
❖ Elaboração e aplicação de jogo
Foram apresentados 19 questões para 120 alunos do CAIC e destes pegamos 3
para jogar representando as turmas e, 60 da Unisul pegamos 6 para jogar, Uninter foi 80
estudantes pegamos 4 e cada questão tem 3 opções de respostas, uma certa com base
nos temas apresentados nas palestras, feitas para testar se as informações são captadas
pelo público. Estas questões foram estruturados na forma de um jogo, inicialmente no
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formato PowerPoint, conforme apresentado na figura 1. Posteriormente o jogo começou a
ser desenvolvido no python para melhorar sua qualidade e criar um banco de dados (sql)
das perguntas e respostas.
Figura 01 Jogo em power point

–.
Fonte: os autores

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Coleta dos erros e acertos
Durante a aplicação do jogo, o grupo coletou informações sobre o número de
acertos e erros realizados por aqueles que participaram do jogo. Em termos de resultados
obtidos por meio da aplicação do jogo e questões sobre os países africanos e suas
culturas, percebeu-se que as crianças e professores do ensino fundamental e médio bem
como os acadêmicos do ensino superior assimilaram conteúdos apresentados nas
palestras, como geografia, história, costumes e cultura dos povos da África ocidental
(Guiné-Bissau e Cabo verde) da África central (República democrática do congo e
Angola) e São Tomé e príncipe localizado no Golfo da Guiné. Isto pode ser observado nos
resultados apresentados no gráfico 1.
Gráfico 01 – Análise de respostas

Fonte: Criado pelos autores

O gráfico 1 demonstra número dos erros e acertos sobre as questões respondidas
por instituição de ensino. Foram elaboradas 19 questões e 12 foram aplicadas em cada
uma dessas instituições após as apresentações das palestras. As questões do jogo são
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diretas e com respostas específicas, levando em consideração a idade dos alunos e o
nível (fundamental, médio, superior).
Os resultados demonstram que o grupo conseguiu transmitir as informações de forma
eficiente e aproximar os alunos da cultura africana.
Figura 02 – Dia África, alunos CAIC.

Fonte: autores

A figura 02 apresenta fotos da palestra realizada com os alunos de três turmas do
CAIC no auditório da Unisul, estes estavam acompanhados por três professoras. Durante
as palestras aprenderam sobre culturas, geografia e a organização social do povo
africano, e no final das atividades aplicou-se o jogo com as questões no formato em
PowerPoint. O jogo foi realizado entre as três turmas (150 alunos). Cada turma designou
um representante que foi apoiado pelos colegas. No final a turma vencedora foi a que
acertou o maior número de questões e o representante da turma recebeu um prêmio.
A figura 03 traz a realização da palestra e aplicação do jogo na Unisul e EEB
Bernardino Sena Campos respectivamente. Essa palestra trouxe algumas novidades,
porque tratou sobre o processo de casamento na cultura balanta, uma tribo da GuinéBissau.
Figura 03 – 1 Palestra alunos Unisul. 2 alunos EEB Bernardino

Fonte: autores

As atividades trouxeram experiências positivos e aprendizados interessantes para
o grupo, proporcionando resultados inesperados e maior alcance em toda a região como
a divulgação do projeto na rádio Araranguá, jornais e mídias alternativas. Entre os
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resultados, destaca-se o retorno recebido por alguns estudantes das instituições visitadas,
conforme verificado na figura 4.
Figura 04 – Mensagens positivas

Fonte: autores

3.2 Jogo desenvolvido em python
Uma nova versão do jogo foi elaborado em python, utilizando o framework django,
que permite desenvolvimento de aplicações web. O objetivo é disponibilizar o jogo na
internet.
Figura 05 – Jogo em python - 1. Código fonte 2. Tela de login.

Fonte: autores

O jogo apresenta uma tela de login com dois menus (registro e login), conforme
figura 5. O aluno/jogador precisa logar no sistema para ter acesso às questões. Após o
login o usuário é levado para outra tela, onde aparece uma lista de questionários para
responder. Aqui ele pode escolher o questionário e o sistema irá direcioná-lo para um tela
para dar início. Após cada resposta o sistema exibirá ao usuário a resposta correta e a
explicação. Na figura 6, encontra-se screenshots do desenvolvimento do jogo. No final de
cada questionário será mostrado ao usuário o seu desempenho.
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Figura 06 – Jogo em python - 1. Perguntas 2. Resultado final

Fonte: autores

A figura 07 apresenta a tela de administrador do sistema que fica responsável por
adicionar as questões e criar os questionários. O sistema permitirá que sejam criados
várias categorias cada um com o seu questionário.
Figura 07 – Tela do administrador

Fonte: autores

A nova versão do jogo em python ainda não foi experimentada com alunos, mas
será possível testar e verificar a iteração que os usuários terão com o sistema do jogo. O
experimento ajudará o desenvolvedor a corrigir erros e implementar melhorias.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A experiência de estruturar um questionário e transformá-lo num jogo para
compartilhar o conhecimento sobre o continente africano tem sido muito enriquecedora. O
grupo de estudantes estrangeiros tem tido um ótimo retorno dos participantes e percebe
que tem contribuído para divulgar seus países. Além disto, o grupo tem colaborado para
levar o conhecimento sobre a cultura, história, geografia de diversos países o que atende
à Lei Federal nº 10.639/03 que História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Os resultados
alcançados demonstram a importância da realização das palestras e percebeu-se que os
alunos entenderam e ainda procuram saber mais sobre o continente africano. Nas
palestras organizadas com os alunos do CAIC, Unisul, Bernardino e Uninter houve muitas
questões sobre a realidade do continente africano por parte dos alunos e professores.
Isso motiva a dar continuidade a este trabalho no futuro. O uso dos jogos confirmou o que
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é apontado por autores como Oliveira e Santos (2018) e Ramalho et al (2014). Percebeuse que os estudantes são bastante participativos. Por fim, os resultados levaram o grupo
a desenvolver uma versão do jogo em python para que possa disponibilizá-lo na internet.
Enfim, as palestras e o jogo têm colaborado para levar a diversidade do continente
africano para a comunidade interna e externa da UFSC.
AGRADECIMENTOS
O Grupo de Estrangeiros da UFSC-Araranguá agradece a Universidade Federal de Santa
Catarina, Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde, aos professores e alunos das
instituições de ensino que abriram suas portas para receberem as palestras bem como
todos que estiveram envolvidos direta ou indiretamente no planejamento das atividades
que culminou na criação do jogo.
REFERÊNCIAS
CAMILO, C. Por um ensino de várias cores. Nova escola, São Paulo: Abril, v.29, n.277, p.
28-35, Nov. 2014.
BRASIL. Lei No10.639, de 9 de Janeiro de 2003. Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade
da

temática

História

e

Cultura

Afro-Brasileira

Disponível

em:

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/2003/L10.639.htm. Acesso em: 01 Agosto 2018.
RAMALHO J. E., SIMÃO F., PAULO, A. B. D., Aprendizagem por meio de jogos digitais:
um estudo de caso do jogo animal crossing, ENSAIOS PEDAGÓGICOS Revista
Eletrônica

do

Curso

de

Pedagogia

das,

Dez.

2014,

http://www.opet.com.br/faculdade/revista-pedagogia/pdf/n8/artigo-4.pdf,

Disponível

em:

Acesso

em:

Acesso em: 01 Agosto 2018.
OLIVEIRA, J.D., SANTOS, K. C. de S., O papel do lúdico no processo de ensinoaprendizagem na educação infantil. Disponível em: ttps://www.webartigos.com/artigos/opapel-do-ludico-no-processo-de-ensino-aprendizagem-na-educacao-infantil/157203
Acesso em: Acesso em: 01 Agosto 2018.

ISSN: 2526-4044 p. 794 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES DE ARGAMASSAS AUTO-ADENSÁVEIS NO
ESTADO FRESCO E ENDURECIDO COM DIFERENTES CONSUMOS DE CIMENTO
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Betioli 4
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Resumo: Torna-se mais frequente a inserção de novas tecnologias com o objetivo de aperfeiçoar a
execução do empreendimento e agregar qualidade ao produto final na construção civil. A argamassa autoadensável, utilizada principalmente em contrapisos, vem substituindo a argamassa convencional. Apesar de
proporcionar um contrapiso menos espesso, otimizar o tempo de execução e reduzir custos com mão de
obra, o consumo de cimento ainda é muito elevado devido ao seu traço, que deve ser rico em finos. Então,
estudos e pesquisas que tem por objetivo a redução de cimento tornam-se necessários, uma vez que o
mesmo é um dos maiores emissores de CO2 no mundo. Esta pesquisa tem por objetivo avaliar argamassas
formuladas com 2 traços de cimento: agregado miúdo, em massa: 1:2 e 1:3, cujo desempenho atinja os
requisitos mínimos exigidos nos estados fresco e endurecido. No estado fresco foram avaliados o diâmetro
de abertura através do mini-cone, a análise visual da uniformidade das bordas, da exsudação e da
segregação da argamassa. No estado endurecido, foram avaliadas as resistências à compressão e à tração
na flexão. Os resultados deste trabalho mostraram que foi possível produzir argamassas com menor
consumo de cimento a serem utilizadas no mercado da construção civil.
Palavras-Chave: argamassa auto-adensável, traço, propriedades.

1 INTRODUÇÃO

O aperfeiçoamento da execução do empreendimento e a agregação da
qualidade desejada ao produto final são provenientes de novos materiais que estão sendo
inseridos gradualmente na construção civil. Alguns são os materiais que possibilitam
melhor desempenho mecânico, redução de patologias, além de eficiência e eficácia no
processo produtivo. Há como exemplos desses novos materiais, principalmente na
construção civil brasileira, argamassas auto-adensáveis e os concretos auto-adensáveis.
As argamassas auto-adensáveis e os concretos auto-adensáveis são
compostos cimentícios que apresentam a propriedade de auto consolidação, sem
intervenção manual (vibração), permitindo com isso a minimização de problemas
com execução, como por exemplo, falhas de concretagem e segregação dos
agregados. (CARVALHO, 2015, p.21)

Estas argamassas são utilizadas principalmente na execução de contrapisos,
uma vez que possuem a propriedade de adensamento por ação da gravidade de forma
coesa e homogênea (CARVALHO, 2015, p.21).
Apesar de todos os benefícios proporcionados por estas argamassas, ainda há
alguns fatores a serem aprimorados. O alto consumo de cimento, resultando em uma
maior propensão a patologias como fissuração e empenamento, é um quesito a ser
avaliado e solucionado. Além de facilitar a ocorrência de patologias, o alto consumo de
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cimento é inviável ao meio ambiente. Visando a racionalização de recursos e a redução
de produção de CO2, é justificável a redução do seu consumo.
Souza, Ferreira e Azevedo (2012) formularam argamassas, iniciando com o
traço 1:1,25 (cimento:areia) até alcançar o traço 1:1,875 (cimento:areia, em massa). Já
Carvalho (2015) utilizou um traço 1:2 (cimento: areia, em massa), baseado na literatura
citada por ele (Sahmaram et al., 2006; Libre et al., 2010; Rizwan e Bier, 2012; Medipour et
al., 2013). Ao final de sua pesquisa, Carvalho (2015) sugere novos traços visando à
redução do consumo de cimento.
Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar 2 traços de argamassas autoadensáveis: 1:0,5:2 (cimento: fíler calcário: areia, em massa), este baseado em literatura,
e traço 1:0,5:3 (cimento: fíler calcário: areia, em massa). Para tal, foram avaliadas as
propriedades destas argamassas no estado fresco e endurecido.

2 METODOLOGIA

Para esta pesquisa foram utilizados: cimento Portland composto com fíler (CP
II-F-32); agregado miúdo natural; filer calcário; aditivo superplastificante (SP); aditivo
promotor de viscosidade (VMA) e aditivo ircorporador de ar (AIA). Nas Tabelas 01 e 02
estão apresentadas as características dos materiais e na Figura 1 a curva granulométrica
agregado miúdo.
Tabela 01 - Características dos materiais utilizados na produção das argamassas auto-adensáveis.

Material

Dados

Resultado

3

Massa específica (g/cm ), NBR 6474:2001

3,07

CP II -F-32
2

Agregado miúdo

Área superficial específica (m /g)*

0,98

Massa Específica (g/cm³), NBR NM 52:2009

2,60

Dimensão Máxima característica (mm)

2,36

NBR 248:2003
Módulo de Finura, NBR 248:2003

1,49

Massa Específica (g/cm³), NBR NM 52:2009

2,70

Filer calcário
2

Área superficial específica (m /g)*

0,53

*Equipamento utilizado BelsorpMax. Preparação das amostras foi feita no Belprep-vacII. Para o filler calcário e fino de britagem, as amostras foram
preparadas por 8 horas, em vácuo, 110°C. Já o cimento foi preparado em vácuo, 40°C, durante 16 horas.

Fonte: Autores
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Tabela 02 - Características dos aditivos (fornecidas pelo fabricante)

Dados Técnicos

Aditivos
MC-PowerFlow 4000
Centrament Stabi 520
PowerMIX 411

Características

Unidade

Valor

Densidade

g/cm³

1,12

Dosagem Recomendada

%

0,2 a 5

Densidade

g/cm³

1,00

Dosagem Recomendada

%

0,1 a 1,5

Densidade

g/cm³

1,00

%

0,1 a 0,5

Dosagem Recomendada

Observações
sobre a massa de cimento
sobre a massa de cimento
sobre a massa de cimento

Fonte: Autores

Figura 01 – Curva granulométrica do agregado miúdo

Fonte: Autores

Iniciou-se pelo traço 1:2 (cimento:agregado miúdo, em massa), baseado em
pesquisas e para comparar o traço 1:3 (cimento: areia, em massa), ambos com adição de
50% de filer em relação à massa de cimento. Para produção das argamassas, ajustes na
relação água/cimento e no teor do aditivo SP foram necessários para que a argamassa se
adequasse aos parâmetros no estado fresco de uma argamassa auto-adensável,
conforme mostra a Tabela 03.
Tabela 03 – Formulações dos traços das argamassas auto-adensáveis produzidas.

TRAÇO

1:2

1:3

a/c

0,7

0,85

% Filer

50

50

% SP

0,5

0,7

% VMA

0,7

0,7

0,5

0,5

% AIA

Fonte: Autores
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A mistura foi realizada em argamassadeira da seguinte forma: mistura dos
materiais secos durante 1 minuto; adição de 50% da água e mais 1 minuto de mistura;
restante da água e mais 1 minuto de mistura. Com a argamassadeira desligada,
adicionou-se o SP e misturou-se por 1 minuto. Acrescentou-se o VMA e misturou-se por 2
minutos. Por último adicionou-se o AIA e misturou-se por mais um 1 minuto.
As propriedades no estado fresco avaliadas foram: fluidez, trabalhabilidade e
aparência de borda, baseado no ensaio de espalhamento pelo método do mini cone,
conforme NBR 13276 (ABNT, 2016), sem realizar a compactação da mesa. No estado
endurecido foram avaliadas as propriedades de resistências à tração na flexão e
resistência à compressão (ABNT, NBR 13279:2005).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados no estado fresco podem ser observados na Tabela 04. O parâmetro
para o ajuste do traço da argamassa baseou-se na norma européia EFNARC (2001), que
classifica a argamassa como auto-adensável quando ela apresenta um espalhamento
igual ou superior a 220 mm. Além de apresentar conformidade em relação ao
espalhamento mínimo, ambas formulações apresentaram bordas uniformes, sem
segregação e exsudação.
Tabela 04 – Resultados no estado fresco para as argamassas auto-adensáveis avaliadas.

ESTADO FRESCO

1:2

1:3

360 mm

260 mm

Mini-Cone

Fonte: Autores

Também segundo a EFNARC (2001), os limites mínimos exigidos de resistência à
compressão e resistência à tração na flexão são, respectivamente, 20 MPa e 5 MPa. A
argamassa com traço 1:2 (cimento:agregado miúdo) obteve uma resistência à
compressão muito superior ao limite mínimo, de 30,2 MPa, conforme pode ser visto na
Figura 02, e uma resistência à tração na flexão de 8,3 MPa, também superior ao limite
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mínimo, possibilitando uma redução do consumo de cimento e justificando a formulação
do traço 1:3.
A argamassa com traço 1:3 atingiu uma resistência à compressão e uma
resistência à tração na flexão de, respectivamente, 20,1 MPa e 5,8 MPa. Assim, essa
formulação também atingiu o requisito mínimo estabelecido pela EFNARC (2001).
Figura 02 – Resistência à compressão e à tração na flexão das argamassas formuladas.

Fonte: Autores.

Assim, as argamassas avaliadas neste trabalho estão de acordo com os requisitos
estabelecidos argamassa auto-adensável, tanto no estado fresco, quanto no estado
endurecido, com resistências acima do mínimo exigido, e, portanto, abrindo possibilidade
de traços com menor consumo de cimento.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, as formulações estudadas visaram à redução de cimento e o
aumento do consumo de agregado natural, respeitando os requisitos mínimos exigidos
pela EFNARC (2001). Neste trabalho foi possível obter argamassa auto-adensável com
relação cimento:areia de 1:3 (em massa), superior ao apresentado em pesquisas
relacionadas. Este teor contribui para redução de patologias da argamassa aplicada, bem
como do impacto ambiental, pelo consumo de cimento. Há a possibilidade, através de
combinações entre relação água/cimento, utilização de aditivos e composições de areias,
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reduzir ainda mais o consumo de cimento, atingindo traços superiores a 1:4 (cimento:
areia, em massa).
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Resumo: O pessegueiro é uma cultura difundida nos estados do sul do Brasil. Dentre os frutos de clima
temperado, o pêssego caracteriza-se como um dos mais perecíveis. Em armazenamento refrigerado os
pêssegos podem sofrer danos por frio, como lanosidade e falta de suculência, podendo inviabilizar sua
comercialização. Estratégias visando a diminuição desses danos devem ser adotadas para garantir a
qualidade dos frutos. O trabalho objetivou avaliar a qualidade pós-colheita da cultivar Aurora e da seleção
0749 de pêssegos da EPAGRI de Urussanga. Os frutos foram submetidos ao condicionamento térmico
antes do armazenamento refrigerado a 0 oC, visando adiar a manifestação de danos por frio. As avaliações
ocorreram na colheita e depois de 7, 14, 21 e 28 dias a 0 ºC sempre após mais dois dias em temperatura
ambiente. 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 e subjetivo, sólidos
solúveis, acidez titulavel e danos por frio (lanosidade). A perda de massa fresca aumentou com o tempo de
armazenagem e foi maior no condicionamento em todas as saídas na cultivar Aurora. A firmeza da polpa
apresentou diferença aos 0 e 7 dias para cultivar Aurora e 0, 14, 21 e 28 na seleção 0749. O conteúdo de
suco objetivo e subjetivo não variou na cultivar Aurora, mas apresentou um decréscimo na 0749. Não houve
grandes variações para as análises de sólidos solúveis e acidez titulavel para as duas cultivares. Os danos
por frio, observados na forma de lanosidade não apresentaram diferença entre os tratamentos, exceto em
28 dias para a cultivar Aurora e em 21 dias na 0749. O condicionamento não se mostrou eficaz para manter
a suculência dos frutos e retardar os danos por frio.
Palavras-Chave: Prunus persica, danos por frio, lanosidade, armazenamento térmico

1 INTRODUÇÃO
O método de conservação mais utilizado para armazenamento de pêssegos é
com redução da temperatura, que diminui a respiração dos frutos, retardando o
amadurecimento e por consequência, aumentando seu período de comercialização
(BRACKMANN et al., 2001).
Os pêssegos da cultivar Aurora e da seleção 0749 são caracterizados como
climatéricos e altamente perecíveis, principalmente em pós colheita. Isto tem por
consequência características indesejáveis, como perda de firmeza e presença de
lanosidade, danos estes preocupantes em manter a qualidade dos frutos (NAVA;
BRACKMANN, 2002). 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
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).
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Dentro deste contexto, o presente trabalho tem como objetivo de avaliação a
qualidade pós colheita de pêssegos ‘Aurora’ e da seleção 0749’ submetidos ao tratamento
térmico de condicionamento visando evitar ou adiar a manifestação de danos por frio
durante o armazenamento refrigerado.
2 METODOLOGIA
Os pêssegos utilizados no experimento foram colhidos em estádio de maturação
fisiológica na safra de 2017-2018 na Estação Experimental da Epagri - Urussanga, sendo
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 distribuídos aleatoriamente em bandejas alveoladas. Os frutos do
tratamento testemunha foram armazenados em câmara fria a 0 oC logo após a instalação
do experimento. Frutos que permaneceram por 24 horas a temperatura de 20 a 24 oC
compuseram o tratamento de condicionamento térmico, sendo levados a câmara fria após
este período.
Os frutos dos dois tratamentos foram armazenados em uma câmara fria a 0 ºC
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 (20 ºC). Em cada saída foram
avaliados perda de massa fresca (%), firmeza da polpa (N), conteúdo de suco objetivo (%)
e subjetivo, sólidos solúveis (ºBrix), acidez titulável (%) 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 20°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). O suco subjetivo foi avaliado apertando uma metade dos
frutos com a mão e pontuando a suculência através de uma escala de 0 a 3, onde 0 são
frutos sem suco e 3 frutos contendo muito suco. O teor de sólidos solúveis foi medido
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.
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Esta curva foi base para indicar o padrão de amadurecimento da cultivar sem lanosidade,
e avaliar a manifestação de lanosidade após a armazenagem refrigerada.
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 aumentou com o tempo em armazenagem nos dois pêssegos
(Gráfico 1). Na cultivar Aurora, apresentou diferença estatística entre os dois tratamentos
em todas as saídas de análises, fato não ocorrido na seleção 0749, que mostrou
diferença estatística apenas na saída aos 21 dias de armazenamento. Para a cultivar
Aurora a maior desidratação apresentada foi no tratamento condicionamento térmico em
todas as saídas de análise.
De acordo com o estudo de Lima, Figueiredo e Maia (2004) o armazenamento em
condicionamento pode aumentar a desidratação dos frutos, mesmo com controle de
umidade, pelo déficit de pressão de vapor, sendo, uma consequência indesejável desse
tratamento, porém tolerável pelos benefícios trazidos do controle de frio.
Gráfico 1 - Perda de massa fresca (%) de pêssegos Aurora (esquerda) e ‘0749’ (direita) nos tratamentos testemunha e
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condicionamento térmico e armazenados por até 28 dias a 0oC mais 2 dias a 20oC, na safra 2017-2018.
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*Letras iguais, em cada data de avaliação, indicam ausência de diferença estatística entre os tratamentos pelo teste de Tukey a 5%.

Os dados de firmeza de polpa (Gráfico 2) apresentaram diferença estatística na
análise inicial e aos 7 dias na cultivar Aurora e em todas as saídas, com exceção da saída
7 dias, na seleção 0749. Em todas as avaliações em que houve diferença ao tratamento
testemunha apresentou maior firmeza de polpa. O tratamento condicionamento

ISSN: 2526-4044 p. 803 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

permanece um dia a mais maturando, acelerando seu metabolismo e favorecendo a
perda de firmeza da polpa, etapa que não ocorre no tratamento testemunha, podendo
explicar essa diferença.
No

tratamento

condicionamento

térmico,

os

frutos

da

cultivar

Aurora

apresentaram uma firmeza média geral de 22 Newtons, enquanto que na seleção 0749 a
firmeza média foi de 8 Newtons neste tratamento. Devido a isso, os frutos da seleção
‘0749’ condicionados estavam sobremaduros em todas as datas de avaliação, isto é, com
firmeza de polpa inferior a 9 Newtons, o que é uma característica não desejável pelos
consumidores. De acordo com Chitarra & Carvalho (1985), os consumidores são atraídos
pela boa aparência, textura firme e ausência de amolecimento excessivo dos frutos.
Gráfico 2 - Firmeza de polpa (N) de pêssegos Aurora (esquerda) e ‘0749’ (direita) nos tratamentos testemunha e
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condicionamento térmico e armazenados por até 28 dias a 0oC mais 2 dias a 20oC, na safra 2017-2018.
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*Letras iguais, em cada data de avaliação, indicam ausência de diferença estatística entre os tratamentos pelo teste de Tukey a 5%.

Em relação ao conteúdo de suco objetivo (Gráfico 3) não houve diferença
estatística entre os tratamentos na cultivar Aurora, mantendo o conteúdo de suco em um
padrão estável. A seleção 0749 apresentou uma tendência de decréscimo na suculência,
com diferença estatística na saída 21 dias, quando o condicionamento apresentou menor
conteúdo de suco objetivo.
Essa tendência de resultados pode demonstrar que a suculência dos frutos não
foi aumentada pelo condicionamento dos mesmos. Dados semelhantes foram
encontrados por Seibert et. al. (2010), em que o condicionamento não manteve a
porcentagem de suco durante o armazenamento refrigerado.
A intensidade de suco subjetivo (Gráfico 3) nos pêssegos Aurora e 0749
apresentou um comportamento de decréscimo nos dois pêssegos, não tendo o mesmo
comportamento da medida de suco de forma objetiva. Na seleção ‘0749’ a intensidade de
suco subjetivo (Gráfico 3) não apresentou um padrão, e apresentou diferenças somente
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aos 7 dias de armazenamento quando os frutos do testemunha apresentaram maior
intensidade de suco.
Gráfico 3- Conteúdo de suco objetivo (%) e subjetivo de pêssegos Aurora (esquerda) e ‘0749’ (direita) nos tratamentos
testemunha e condicionamento térmico e armazenados por até 28 dias a 0oC mais 2 dias a 20oC, na safra 2017-2018.
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*Letras iguais, em cada data de avaliação, indicam ausência de diferença estatística entre os tratamentos pelo teste de Tukey a 5%.

Os sólidos solúveis apresentaram pouca variação no pêssego ‘Aurora’ ao longo
dos 28 dias de armazenagem (Gráfico 4). Diferença significativa ocorreu apenas na saída
de 7 dias de armazenagem da cultivar Aurora, em que o condicionamento foi superior à
testemunha, com um valor de sólidos solúveis maior que nas outras datas de avaliação.
Este dado pode ser explicado pelo possível fato de os frutos da amostra nessa saída
estarem em maior grau de maturação comparadas as outras saídas.
Gráfico 4- Sólidos solúveis (ºBrix) de pêssegos Aurora (esquerda) e ‘0749’ (direita) nos tratamentos testemunha e
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condicionamento térmico e armazenados por até 28 dias a 0oC mais 2 dias a 20oC, na safra 2017-2018.
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*Letras iguais, em cada data de avaliação, indicam ausência de diferença estatística entre os tratamentos pelo teste de Tukey a 5%.
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A cultivar 0749 demonstrou pouca variação nos sólidos solúveis em todas as
saídas de análise e não apresentou diferença estatística entre os tratamentos (Gráfico 4).
A acidez titulável na cultivar Aurora não diferiu estatisticamente entre os
tratamentos, mas regrediu após a análise inicial, 0 dias (Gráfico 5). Segundo Seibert et. al.
(2010) a diminuição da acidez titulável ocorre pelo consumo dos ácidos como combustível
para a respiração dos frutos que se acentua mais em temperatura ambiente comparado à
0°C.
O condicionamento na seleção 0749 apresentou diferenças estatísticas nas
saídas de 0, 14 e 28 dias, tendo o condicionamento menores valores de acidez. Segundo
Vangdal (1982), a acidez não costuma apresentar mudanças significativas no começo da
maturação, declinando lentamente até o final do amadurecimento, mudanças estas que
não afetam o sabor.
Gráfico 5- Acidez titulável (%) de pêssegos Aurora (esquerda) e ‘0749’ (direita) nos tratamentos testemunha e
condicionamento térmico e armazenados por até 28 dias a 0oC mais 2 dias a 20oC, na safra 2017-2018.
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*Letras iguais, em cada data de avaliação, indicam ausência de diferença estatística entre os tratamentos pelo teste de Tukey a 5%.

O dano por frio visualizado foi a lanosidade, dano este que deteriora frutas de
caroço inviabilizando a comercialização. A lanosidade é caracterizada pelos frutos
apresentarem falta de suculência, e a polpa com textura farinhenta (NANOS; MITCHELL,
1991).
A cultivar Aurora apresentou diferença estatística na última análise aos 28 dias,
enquanto para a seleção 0749 houve diferença estatística aos 21 dias, quando a
lanosidade nas duas cultivares de pêssegos apresentou-se maior no tratamento
condicionamento (Gráfico 6). Devido a isso, o tratamento de condicionamento térmico
aplicado aos frutos não foi efetivo para retardar a lanosidade. Nos demais dias de
avaliação pode-se observar que não houve diferença estatística entre os tratamentos. A
cultivar ‘Aurora’, uma cultivar de polpa não fundente, foi pouco suscetível a lanosidade,
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enquanto a ‘seleção 0749’, de polpa fundente, mostrou suscetibilidade a este distúrbio
após 21 dias em armazenamento refrigerado.
Gráfico 6- Lanosidade objetiva (%) de pêssegos Aurora (esquerda) e ‘0749’ (direita) nos tratamentos testemunha e
condicionamento térmico e armazenados por até 28 dias a 0oC mais 2 dias a 20oC, na safra 2017-2018.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tratamento condicionamento térmico causou uma maior perda de massa fresca
nos pêssegos ‘Aurora’ e uma maior perda de firmeza nos pêssegos ‘Aurora’ e ‘0749’. O
tratamento também não foi efetivo em manter a suculência dos frutos, nem em retardar a
lanosidade nas cultivares estudadas.
A cultivar Aurora foi pouco suscetível ao dano de lanosidade ao longo dos dias de
armazenamento térmico, e a seleção e 0749 apresenta suscetibilidade ao dano após 21
dias de armazenamento refrigerado.
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Resumo: A argamassa polimérica é um produto que vem sendo comercializado há poucos anos. Por ser
uma tecnologia nova, muitas informações quanto ao seu desempenho são desconhecidas. Assim, o objetivo
deste trabalho é avaliar, através de ensaios, o comportamento da argamassa polimérica comparando com a
argamassa industrializada. Para isso, foram moldados corpos de prova com os dois tipos de argamassa
para serem analisadas as propriedades tanto no estado fresco como no estado endurecido. Além disso,
foram moldados prismas com os dois tipos de argamassa, para serem submetidos a ensaios de resistência
à compressão. Através dos resultados, conclui-se que as argamassas possuem comportamentos distintos e
que há necessidade de estudar os métodos de ensaio para argamassa polimérica.
Palavras-Chave: argamassa, argamassa polimérica, argamassa de assentamento.

1 INTRODUÇÃO
Com o desenvolvimento da construção civil, o setor tornou-se mais exigente em
diversos aspectos: racionalização de materiais, redução de mão de obra, rapidez no
trabalho, aperfeiçoamento, economia, praticidade e responsabilidade ambiental. Por isso,
é cada vez mais importante e necessário o surgimento de novas tecnologias para
evolução da área. Com este objetivo, empreendedores estão empenhados em fabricar
produtos mais econômicos, rápidos e com viés ecológico, investindo em técnicas
inovadoras para atrair o novo mercado, mais exigente.
Neste contexto, surgiu recentemente no mercado a argamassa polimérica, uma
argamassa feita de polímeros que já vem completamente pronta para uso, com
aplicabilidade em assentamento de blocos de alvenaria vertical. Segundo um dos
fabricantes, a argamassa polimérica é: cinco vezes mais produtiva e gera uma economia
de 50 % no custo final, comparando-se com a argamassa convencional (ARGAPOLI,
2018).
Apesar de ainda existirem poucos estudos sobre este novo produto no Brasil, onde
a sua oferta no mercado iniciou-se por volta de 2011, a formulação da argamassa
polimérica foi apresentada pela primeira vez em uma revista norte-americana na década
de 80 e a tecnologia para sua fabricação existe desde a década de 70 (COLA BLOCO,
2018).
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Os diferentes tipos de materiais empregados na argamassa polimérica, juntamente
com as argamassas cimentícias, resultam em manifestações divergentes na alvenaria,
entre eles: resistência mecânica, trabalhabilidade, aderência e absorção de cargas
solicitantes. Segundo Rocha (2012), os métodos de ensaio para argamassa convencional
não se aplicam bem para argamassa polimérica. Paul Filho (2016) aponta divergências no
comportamento de argamassas poliméricas e industrializadas, e indica que a argamassa
polimérica apresenta características que dificultam seu emprego em algumas aplicações.
Devido a argamassa polimérica possuir materiais constituintes diferentes das
argamassas cimentícias e o conhecimento de suas propriedades ser insuficiente, muitas
informações sobre o seu comportamento em alvenarias com blocos cerâmicos são
desconhecidas. Assim, o objetivo deste trabalho é avaliar o comportamento da argamassa
polimérica e da argamassa industrializada, comparando os resultados entre si.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
Os materiais utilizados para os ensaios foram: argamassa polimérica e argamassa
industrializada. A argamassa polimérica utilizada era à base de emulsão acrílica, cargas
minerais e aditivos químicos e indicada para assentamento de blocos e tijolos com função
de vedação em áreas internas e externas. Esta argamassa já vem pronta pra uso, a
embalagem utilizada era de 3 kg com rendimento de 2m², segundo o fabricante. Já a
argamassa industrializada era à base de cimento Portland, areia e aditivos químicos, com
características técnicas que possibilitam seu múltiplo uso, indicada para revestimento e
assentamento, segundo o fabricante. Esta argamassa foi produzida com 2,5 kg de
argamassa, misturada manualmente com 315 g de água.
Para avaliar as argamassas, estas foram submetidas a ensaios no estado fresco e
no estado endurecido. No estado fresco, foi avaliada a densidade de massa, de acordo
com a NBR13278 (2005). Já no estado endurecido, foram avaliados a densidade de
massa, resistência à compressão (NBR 7215:1996), velocidade de propagação de onda
ultrassônica (NBR15630:2008) e o comportamento da deformação da argamassa
submetida ao método de ensaio da NBR8522 (2017). Para estes ensaios foram
produzidos 3 corpos de prova cilíndricos, de cada tipo de argamassa, nas dimensões
5 cm x 10 cm que foram desmoldados aos 7 dias e submetidos aos ensaios após 14 dias
da moldagem. No período entre a desmoldagem e a ruptura, os corpos de prova foram
mantidos ao ar, no ambiente do laboratório.
Para avaliação do comportamento na parede, foram produzidos 3 prismas de
argamassa polimérica e 3 de industrializada, confeccionados com três unidades de
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alvenaria de altura. Esses foram submetidos a ensaios destrutivos de resistência à
compressão.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Densidade de massa no estado fresco e endurecido
A Tabela 01 apresenta os resultados da média das densidades das duas
argamassas no estado fresco e endurecido. Pode-se observar que a argamassa
polimérica é mais densa.
Tabela 01 – Densidades no estado fresco e endurecido

Densidade no estado fresco
Argamassa

Densidade no estado endurecido

CP

Densidade
(g/cm³)

1

2,009

2

2,009

3

2,009

1,893

4

1,507

1,557

5

1,523

6

1,513

Polimérica

Industrializada

Média
(g/cm³)

Desvio Padrão
(g/cm³)

Densidade
(g/cm³)

Média
(g/cm³)

Desvio Padrão
(g/cm³)

1,812

0,144

1,565

0,011

1,646
2,009

1,514

0

0,008

1,897

1,577
1,560

Fonte: dos autores

Após a desmoldagem dos corpos de prova, observou-se que os de argamassa
polimérica encontravam-se sem endurecimento de forma integral, principalmente na parte
central das peças, com isso, ao serem desmoldados e apoiados em superfície plana
observou-se um alargamento da base como pode ser visto na Tabela 01. Ao completar 14
dias da moldagem, realizou-se a medição dos corpos de prova que confirmaram as
diferenças já existentes visualmente na diferença do diâmetro da base e do topo.
A partir da análise da Tabela 01, observa-se também uma redução de 9,8 % entre
a densidade de massa do estado fresco para o endurecido da argamassa polimérica o
que pode ser atribuído a perda do solvente que compõe essa argamassa. Em contraste, a
argamassa industrializada aumentou em 3,3 % o que se espera de argamassas
cimentícias já que mesmo com a perda de água os compostos hidratados preenchem os
espaços vazios.

3.2 Resistência à compressão dos corpos de prova
Como pode ser avaliado na Tabela 02, a resistência a compressão da argamassa
industrializada é 88,6 % maior que a polimérica. Tal fato pode estar relacionado a escolha
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da geometria do corpo de prova desta, visto que a indicação do fabricante refere-se a
uma aplicação de 1 cm de diâmetro de maneira que ao assentar o bloco a junta tenha
3 mm, para o filete secar por completo e, assim, elevar sua resistência.
Tabela 02 – Resistência à compressão

Argamassa

Corpo de prova

Tensão (MPa)

1

0,69

2

0,74

3

0,70

4

6,12

5

6,96

6

5,60

Polimérica

Industrializada

Média (MPa)

Desvio Padrão (MPa)

0,71

0,026

6,23

0,686

Fonte: dos autores

3.3 Velocidade de propagação da onda ultrassônica
Após os 14 dias de secagem, os corpos de prova foram submetidos ao ensaio de
propagação de onda ultrassônica. Por problemas na execução dos ensaios, dois corposde-prova de argamassa industrializada não puderam ser ensaiados. A partir dos dados
obtidos, apresentados na Tabela 02, vê-se que a velocidade de propagação da onda na
argamassa industrializada é superior.
Tabela 03 – Velocidade da onda (ensaio do ultrassom)

Argamassa

Polimérica

Industrializada

Corpo de prova

Velocidade (m/s)

1

1634,215

2

1592,059

3

1634,907

5

2608,442

Média (m/s)

Desvio Padrão (m/s)

1620,394

24,541

------

------

Fonte: dos autores

3.4 Correlação densidade e velocidade de propagação de onda
Com os valores da densidade no estado endurecido e a velocidade da onda, foi
construída a Figura 01, onde observa-se que, apesar da argamassa polimérica ter valores
maiores de densidade a velocidade de propagação da onda foi menor que a da
argamassa industrializada, fato que pode ser explicado pela diferença de constituição das
duas argamassas. Logo, não é possível relacionar essas características entre as duas
argamassas. Em teoria, corpos de prova de maior densidade têm menos números de
vazios o que implicaria em uma velocidade de propagação da onda maior, o que se aplica
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ao analisar os dados entre os corpos de prova de argamassa polimérica. Logo, não é
possível relacionar essas características entre as duas argamassas.
Figura 01 – Velocidade x Densidade

Fonte: dos autores

3.5 Comportamento da deformação das argamassas
A Figura 02 a seguir representa a curva tensão x deformação para um dos corpos
de prova da argamassa industrializada (CP3). A argamassa industrializada tem um
comportamento elástico até 30 % da carga de ruptura, isto é, os ciclos de carregamento e
descarregamento tem a mesma inclinação da curva.
A Figura 03 representa o ensaio de um corpo de prova da argamassa polimérica
(CP2). A argamassa polimérica, mesmo em 30 % da carga de ruptura, apresenta uma
deformação diferente para mesma tensão conforme os ciclos de carregamento e
descarregamento, o que demonstra que não se encontra uma região elástica da curva,
dessa forma não é possível obter o módulo de elasticidade.
Figura 02 – Tensão x Deformação

Figura 03 – Tensão x Deformação

Fonte: dos autores

Fonte: dos autores
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3.6 Resistência a compressão dos prismas
Após os 14 dias da moldagem dos prismas, 1 dos 3 prismas da argamassa
polimérica não apresentou aderência bloco - argamassa, conforme a Figura 4, o que
impossibilitou o uso do mesmo para os ensaios aos quais ele deveria ser submetido.
Figura 04 – Prisma da argamassa polimérica sem aderência

Fonte: dos autores

Devido ao risco de dano do equipamento, por conta das baixas cargas de ruptura,
não foi possível medir a deformabilidade dos prismas. Assim, optou-se pela execução
somente do ensaio de resistência a compressão. Nas Figuras 05 e 06, são apresentados
os resultados de resistência à compressão dos prismas de argamassa polimérica e
industrializada, respectivamente. Pode-se observar que os resultados médios são de
mesma ordem de grandeza, no entanto, para a argamassa polimérica os resultados
apresentaram menor variabilidade.
Figura 05 – Resistência à compressão

Figura 06 – Resistência à compressão

Fonte: dos autores

Fonte: dos autores

Devido ao risco de dano do equipamento, não foi possível medir a deformabilidade
dos prismas.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com os resultados dos ensaios executados, percebe-se que há diferenças
significativas de comportamento entre os dois tipos de argamassa. Esta constatação pode
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ser considerada com relação às mudanças de densidade de massa do estado fresco para
o endurecido, no comportamento frente ao endurecimento das argamassas no período em
que permaneceram nos moldes, na ordem de grandeza das resistências à compressão, e
no comportamento da curva tensão x deformação. No entanto, apesar destas diferenças,
a resistência média à compressão dos prismas foi praticamente a mesma para as duas
argamassas.
Observou-se um comportamento distinto quanto ao endurecimento da argamassa
polimérica em comparação com argamassas cimentícias, desde o momento da moldagem
dos corpos de prova, o que indica a necessidade de se estudar métodos de avaliação de
suas propriedades.
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ELASTICIDADE ESTÁTICO E MÓDULO DE ELASTICIDADE DINÂMICO DA
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
Sabrina Mees1, Natália Suski2, Luciana Maltez Calçada³, Juliana Machado Casali4
1

IFSC/ Departamento Acadêmico de Construção Civil/ sabrinameess@gmail.com
IFSC/ Departamento Acadêmico de Construção Civil / nataliasuski7@gmail.com
3
IFSC/ Departamento Acadêmico de Construção Civil / lucianamaltez@ ifsc.edu.br
4
IFSC/ Departamento Acadêmico de Construção Civil/ juliana.casali@ifsc.edu.br
2

Resumo: Este trabalho tem como objetivo realizar uma correlação entre a resistência à compressão, o
módulo de elasticidade dinâmico e o módulo de elasticidade estático de uma argamassa industrializada.
Com essa correlação seria possível prever as duas propriedades obtidas por um ensaio destrutivo a partir
dos valores obtidos do módulo de elasticidade dinâmico (ensaio não-destrutivo). Foi avaliada uma
argamassa industrializada com dois processos de mistura distintos. A argamassa industrializada foi
caracterizada no estado fresco pelas seguintes propriedades: consistência (índice de consistência – flow
table), densidade de massa e o teor de ar incorporado. Já no estado endurecido foram avaliadas a
resistência à compressão, módulo estático de elasticidade e módulo de elasticidade dinâmico. Essas
propriedades foram avaliadas com 14, 21 e 28 dias. Foi verificada uma boa correlação entre a resistência à
compressão e o módulo de elasticidade dinâmico para a argamassa A2. Porém para a argamassa A1 não
foi possível obter uma correlação. Também não foi obtida correlação entre a resistência à compressão e o
módulo estático de elasticidade. Assim novos estudos são necessários para esse tipo de argamassa.
Palavras-Chave: Argamassa industrializada; resistência à compressão; módulo de elasticidade.

1 INTRODUÇÃO

Conforme a NBR 13529 (ABNT, 1995) as argamassas industrializadas são aquelas
provenientes da dosagem controlada, em instalações próprias (indústrias), de
aglomerante(s), agregado(s), e, eventualmente, aditivos(s), em estado seco e
homogêneo, compondo uma mistura seca a qual o usuário somente adiciona a
quantidade de água requerida para proceder a mistura.
Algumas propriedades como resistência à compressão e o módulo estático de
elasticidade são obtidas a partir de ensaios destrutivos, inutilizam o objeto de estudo após
o término do ensaio, o que torna seu uso em obras apenas possível se houver um
planejamento prévio (moldagem de corpos de prova) ou em casos em que parte da
estrutura é suspeita de não atender às especificações de projeto.
Já o módulo de elasticidade dinâmico é obtido a partir de ensaio não destrutivo, ou
seja, que não requer o rompimento do material de análise. É muito empregado na
avaliação do estado de estruturas de concreto, como pontes, barragens e túneis através
da propagação de ondas ultrassônicas. Essa técnica já vem sendo utilizada há mais de 40
anos nas investigações de materiais à base de cimento (MATUSINOVIC et al., 2004).
Assim a partir de correlações entre os ensaios destrutivos e não destrutivos, seria
possível prever propriedades aplicadas na estrutura, isto é, obras reais.
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Desse modo, o objetivo desse trabalho foi verificar a existência de uma correlação
entre valores obtidos de resistência à compressão e módulo estático de elasticidade
(ensaios destrutivos) e módulo de elasticidade dinâmico (ensaio não destrutivo).
2 MATERIAIS E MÉTODOS

Primeiramente será descrita a argamassa industrializada utilizada e em seguida os
métodos utilizados das propriedades avaliadas.
2.1 MATERIAL E PROCESSO DE MISTURA
Foi selecionada uma argamassa industrializada para revestimento de paredes e
tetos (massa específica da argamassa anidra de 2,69 g/ cm 3) e foi utilizada a quantidade
de água indicada pelo fabricante (3kg de água para 20kg de argamassa anidra).
Essa argamassa foi preparada por dois processos e tempo de misturas distintos
em laboratório. A argamassa A1 foi misturada por três minutos de mistura numa betoneira
de 120l de eixo inclinado e a argamassa A2 foi mistura na mesma betoneira durante 10
minutos mais 5 minutos com um misturador de tintas dentro de um balde plástico. As
diferenças nos processos de mistura foram para obter argamassas com teores de ar
incorporado distintos.
2.2 MÉTODO
Após a produção das argamassas foi feita a avaliação das propriedades no estado
fresco: consistência, densidade de massa e teor de ar incorporado. A consistência da
argamassa foi avaliada a partir do índice de consistência (flow table) (NBR 13276, ABNT
2016). A densidade de massa e teor de ar incorporado foram obtidos conforme a NBR
13278 (ABNT, 2005).
Após essas determinações foram moldados os corpos de prova para a avaliação
das propriedades no estado endurecido: resistência à compressão (NBR 13279, ABNT
2005), módulo de elasticidade dinâmico (NBR 15630, ABNT 2008) (obtido por ondas
ultrassônicas, adotando o coeficiente de Poisson de 0,20) e módulo de elasticidade
estático (NBR 8522, ABNT 2008) (utilizando dois extensômetros em lados opostos do
corpo de prova).
As propriedades no estado endurecido foram avaliadas em três idades distintas 14,
21 e 28 dias. Os corpos de prova moldados, foram mantidas em um ambiente controlado
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à 23°C  5°C. Em cada uma das três idades escolhidas foram avaliados três corpos de
prova prismáticos, medindo 4x4x16 cm, e três corpos de prova cilíndricos medindo 5 cm
de diâmetro por 10 cm de altura.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 1 são apresentados os valores obtidos densidade de massa, teor de ar
incorporado e índice de consistência.
Tabela 1 – Densidade de massa, teor de ar incorporado e índice de consistência das argamassas industrializadas.

Densidade

Densidade

Teor de ar

Índice de

Real (g/cm³)

teórica (g/cm³)

incorporado (%)

consistência (mm)

A1

1,72

2,20

21,90

228

A2

1,68

2,20

23,65

245

Argamassa

Fonte: Os autores.

Pode-se verificar que o teor de ar incorporado na argamassa A1 foi menor que na
argamassa A2, devido ao seu menor tempo de mistura. O índice de consistência foi maior
na A2 com uma menor consistência do que a argamassa A1.
Os valores obtidos de resistência à compressão são apresentados na Figura 1,
onde: RA1 - corpos de prova retangulares (4x4x16) da argamassa A1; RA2 - corpos de
prova retangulares (4x4x16) com argamassa A2; CA1 - corpos de prova cilíndricos (5x10)
cm com argamassa A1 e CA2 - corpos de prova cilíndricos (5x10) cm com argamassa A2.
Figura 1 - Resistência à compressão nos corpos de prova retangulares e cilíndricos das argamassas avaliadas.
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Fonte: Os autores

Observa-se que os valores obtidos de resistência à compressão foram
influenciados pelo tipo de geometria do corpo de prova e pelo tempo de avaliação, sendo
os maiores valores obtidos para os 21 dias.
Na Tabela 2 são apresentados os resultados obtidos do módulo estático de
elasticidade, realizados apenas nos corpos de prova cilíndricos (5x10)cm em função do
aparato disponível para sua determinação.
Tabela 2 – Módulo estático de elasticidade (GPa) das argamassas industrializadas.

Modulo estático de elasticidade (GPa)
Argamassa A1

Argamassa A2

Dias

CP1

CP2

CP3

Média

CP1

CP2

CP3

Média

14

-

18,7

15,7

17,2

-

5,2

3,7

4,5

21

-

10,9

5,1

8,0

-

4,5

4,9

4,7

28

-

15,5

9,7

12,6

4,7

5,5

-

5,1

Fonte: Os autores.

Nota-se na Tabela 2 uma grande variabilidade do módulo de elasticidade da
argamassa A1 dos 21 dias e dos 28 dias, podendo ser decorrente do mal posicionamento
do extensômetro, sendo que o mesmo deve ficar totalmente na vertical para evitar
escorregamento.
Na Figura 2 são apresentados os resultados obtidos do módulo de elasticidade
dinâmico, tanto dos corpos de prova prismáticos (RA1 e RA2) (4x4x16) cm quanto dos
corpos de prova cilíndricos (CA1 e CA2) (5x10) cm.
Figura 2 - Módulo de Elasticidade Dinâmico das argamassas estudadas.

Fonte: Os Autores
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A partir da Figura 2, nota-se que o módulo dinâmico dos corpos de prova (5x10)
são muito superiores quando comparados com os corpos de prova (4x4x16), o que
comprova que a geometria do corpo de prova influencia nos resultados do ensaio.
Na Figura 3 apresenta-se a correlação entre a resistência à compressão e o
módulo de elasticidade dinâmico.
Figura 3 - Módulo de Elasticidade Dinâmico versus resistência à compressão das argamassas estudadas.

Resistência à compressão (MPa)
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Fonte: Os Autores

Observa-se, na Figura 3, que foi verificada uma boa correlação entre a resistência
à compressão e o módulo de elasticidade dinâmico para a argamassa A2. Porém para a
argamassa A1 não foi possível obter uma correlação. Também não foi obtida correlação
entre a resistência à compressão e o módulo estático de elasticidade, conforme a Figura
4.
Figura 4 - Módulo Estático de Elasticidade versus resistência à compressão das argamassas estudadas.
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Fonte: Os Autores

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados obtidos, verificou-se algumas vantagens do ensaio do
módulo de elasticidade dinâmico pelo ultrassom: simples execução, rápido e pouco
suscetível a variações devidas ao operador. Vale ressaltar também que o ultrassom é um
ensaio não destrutivo, portátil, o que facilita a avaliação de argamassas.
O ensaio de módulo estático de elasticidade à compressão, por outro lado,
confirma desvantagens devido sua demorada execução, que exige maior treinamento do
operador e seus aparelhos são mais caros. Os resultados têm variabilidade muito mais
alta do que os do ultrassom.
Em relação aos formatos de corpo-de-prova, para o corpo de prova cilíndrico é
necessária uma preparação para a execução do ensaio enquanto para o prismático não.
Os valores obtidos de resistência à compressão dos corpos de prova prismático foram
superiores aos dos cilíndricos, sendo essa propriedade influenciada pela geometria do
corpo de prova.
Foi verificada uma boa correlação entre a resistência à compressão e o módulo de
elasticidade dinâmico para a argamassa A2. Porém para a argamassa A1 não foi possível
obter uma correlação. Também não foi obtida correlação entre a resistência à
compressão e o módulo estático de elasticidade. Assim novos estudos são necessários
para esse tipo de argamassa.
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Resumo: O sistema elétrico passa por uma transformação, motivada pela limitação da capacidade de
produção de energia elétrica de fontes tradicionais como a hídrica, restrições ao uso de combustíveis
fósseis ou mesmo a busca pela desativação de usinas nucleares em alguns países. Assim o modelo
transitará de um sistema no qual existem grandes geradores centralizados, passando a integrar um grande
número de unidades de Geração Distribuída (GD), que em sua maioria operam a partir de fontes de energia
renovável. Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão da literatura relacionando os impactos,
sejam positivos ou negativos, que a inserção de GD pode ocasionar, discutindo possíveis soluções,
limitações impostas e possibilidades de trabalhos futuros. Para tal, é realizada a revisão bibliográfica de
diferentes documentos científicos, como trabalhos acadêmicos e artigos de revistas científicas, de diversos
autores que apontam impactos distintos originados pela inserção de Gerações Distribuídas (GDs) na rede
de distribuição elétrica. Dentre os impactos destacam-se sete: redução de emissão de gases do efeito
estufa; fluxo de Potência Inverso; perdas elétricas; oscilações nos níveis de tensão; problemas na proteção;
Incapacitação de restauração do sistema e Ilhamento. Para cada impacto são listadas as causas e as
possíveis soluções apontadas na literatura, identificando a possibilidade de trabalhos futuros para o tema.
Observa-se que com determinados cuidados e ajustes, introduzir GD na rede elétrica pode trazer grandes
melhorias para a rede elétrica do país e para a natureza.
Palavras-Chave: GD, geração distribuída, impactos, rede elétrica

1 INTRODUÇÃO

O sistema elétrico brasileiro está passando por uma evolução, migrando do
modelo tradicional, com grandes unidades geradoras hidroelétricas, para um modelo que
integra uma diversidade de fontes de energia e pequenos geradores instalados no próprio
consumidor, sendo este último chamado de Geração Distribuída. À medida que a carga
de GD crescer, serão lançados diversos desafios à operação do sistema elétrico, seja
pela natureza intermitente destes geradores, seja pela ausência de controle centralizado
destas unidades geradores, que operam de modo autônomo no consumidor. Portanto a
necessidade de manter a qualidade e a confiabilidade dos sistemas de energia abre
discussão sobre o futuro da distribuição de energia elétrica. (BERNARDON, et al., 2015).
A publicação da resolução ANEEL n. 482/2012 permitiu que a geração
distribuída ganhasse força no Brasil, criando um mecanismo de compensação para a
geração excedente, tornando-o mais atrativo do ponto de vista econômico. Em termos de
potência, a resolução define microgeração distribuída para geradores com potência de até
75 kW, enquanto o termo minigeração define geração entre 75 kW e 5 MW (3 MW para
pequenas centrais hidroelétricas – PCH). Distribuidoras de energia elétrica, tendo
percebido uma oportunidade de mercado lançaram programas de incentivo à GD, como a
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CELESC que em parceria com a Engie executou em 2017 o programa Bônus Fotovoltaico
e a CPFL que lançou uma subsidiária especializada em serviços de projeto e instalação
de sistemas distribuídos.
Apesar de a ainda representar pouco em relação à capacidade total de geração
de energia elétrica, as GDs, de acordo com relatório Demanda 2050 da EPE (2016),
conclui-se que a participação da geração distribuída pode atingir entre 6 e 9% da geração
do sistema elétrico nacional. Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão da
literatura relacionando os impactos, sejam positivos ou negativos, que a inserção de GD
pode ocasionar, discutindo possíveis soluções, limitações impostas e possibilidades de
trabalhos futuros.
2 METODOLOGIA
O presente trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica. Foram realizadas
buscas com o termo “Geração Distribuída” no site de periódicos da Capes, além da
inclusão de artigos de conhecimento dos autores sobre o tema. Após a leitura e análise
destes documentos, foram identificados sete impactos, sendo as contribuições de cada
autor listadas entre as categorias elencadas abaixo:
 Redução de emissão de gases do efeito estufa; Fluxo de Potência Inverso; Perdas
elétricas; Oscilações nos níveis de tensão; Problemas na proteção; Incapacitação
de restauração do sistema; Ilhamento;

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Redução de emissão de gases do efeito estufa
Segundo o SEEG (2016), no Brasil, as gerações de energia realizadas por
fontes não renováveis são responsáveis por 19% das emissões de gases de efeito estufa,
como consta no Balanço Energético Nacional fornecido pelo Ministério de Minas e
Energia, junto da EPE (Empresa de Pesquisa Energética). A capacidade de geração por
energias renováveis instalada na matriz energética brasileira aumentou em 47,3 MW
somente de 2015 a 2016, isso devido as GDs (Tabela 1), o que mostra que a facilitação
da instalação de GDs na rede está sendo um incentivo à geração de energia por fontes
renováveis.
Matos, Catalão (2013) e Antunes (2016) apontam o fato de as GDs possuírem
diversidade de recursos primários, facilitando a instalação das fontes renováveis. Isso
possibilita um grande avanço ambiental, tendo em vista que essa geração pode substituir
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e reduzir grandes centrais de fontes não renováveis e auxiliar significativamente na
redução de emissão de gases prejudiciais ao meio ambiente.
Tabela 01 – Capacidade instalada em MW – Geração Distribuída
Fonte

Capacidade (MW)

Capacidade (MW)

em 2015

em 2016

Hidráulica

0,8

4,4

Térmica1

2,3

11

Solar

0,1

0,2

Eólica

13,3

56,9

Total disponível

16,5

72,5

Fonte: EPE e MME (2017)

3.2 Fluxo de Potência Inverso
Num sistema tradicional há geradores centralizados fornecendo energia elétrica
para vários consumidores distantes, com um fluxo de potência unidirecional. Na existência
de GDs conectadas nas proximidades dos consumidores, se a energia gerada não for
totalmente consumida, pode ocorrer um fluxo de potência inverso devido à produção
excedente, ou seja, a energia que naturalmente fluía da rede para o consumidor, agora
pode fluir também do consumidor para a rede (Figura 1). Essa diferença pode influenciar
nas perdas de energia, no perfil de tensão, na fiabilidade do sistema, na qualidade de
energia, nas proteções e na segurança do sistema (MATOS; CATALÃO, 2013; GERALDI
et al., 2012).
Alternativas como a reconfiguração em tempo real do sistema ou o
planejamento da alocação da GD, como sugerem os trabalhos de Bernardon, et al. (2014)
e Pfitscher, et al. (2013), podem contribuir para a redução dos impactos gerados pelo
fluxo de potência inverso. No entanto, sua implementação nas redes de distribuição atuais
(tradicionais) ainda é restrito pela necessidade de chaves telecomandadas e
monitoramento.
Figura 01 – Fluxo de potência inverso causado pela geração de energia maior que o consumo em um alimentador.

Fonte: Autores (2018)
1

Fonte não renovável
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3.3 Redução de perdas elétricas
A perda de energia ao longo de uma rede de distribuição elétrica é algo
inevitável, devido à passagem de corrente elétrica pelos condutores e o efeito Joule
causado. A instalação de GDs próximas aos pontos de consumo pode resultar na redução
das perdas devido à redução do caminho percorrido pela corrente elétrica (MATOS;
CATALÃO, 2013; ANTUNES, 2016; BERNARDON, et al., 2015; BORGES, et al., 2015).
Como exemplo, pode-se citar o trabalho de Geraldi, et al. (2012), cujos resultados foram
de 5% nas reduções de perdas após a instalação de GD.
Sabendo disso, tem sido alvo de trabalhos o desenvolvimento de metodologias
em busca da melhor alocação de uma GD na rede elétrica. Um exemplo pode ser visto no
trabalho de Alves, et al. (2017), em que foi elaborado um programa no software Matlab
capaz de realizar uma varredura nas barras do sistema e apontar o melhor ponto para a
alocação da GD, avaliando critérios como redução de perdas e níveis de tensão.

3.4 Oscilações no nível de tensão
Em diferentes experimentos é possível notar que a conexão de GDs à rede
pode provocar sobretensões, principalmente com carga leve. (GERALDI; ALCÂNTARA,
2012; MARQUES, et al., 2004). De acordo com Walling, et al., (2008), ao introduzir uma
GD próximo a um regulador de tensão, o seu funcionamento pode ser prejudicado, uma
vez que o perfil de regulação não considera o fluxo de energia bidirecional e as quedas de
tensão devido a circulação deste fluxo, conforme Figura 2. Para os autores, uma solução
seria instalar sensores capazes de detectar alterações de nível de tensão em diferentes
pontos da rede atendida pela GD, os sinais enviados ao regulador podem auxiliar na
realização do ajuste dos níveis de tensão da rede.
Figura 02 – Erro do regulador de tensão.

Fonte: (Adaptado de Walling, et al. (2008)

Outra alternativa apresentada é a limitação da potência ativa injetada na rede
pela GD em função da tensão e da localização da GD. Apesar de limitar a potência
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injetada e o retorno financeiro da instalação, esta alternativa foi apontada como meio de
manter o perfil de tensão adequado conforme apresentado o trabalho de Tonkoski, et al.
(2011). Além disso, pode-se aproveitar da capacidade de absorção de energia reativa por
parte do inversor, o que permite a princípio uma redução do nível de tensão no ponto de
injeção como apontado por Samadi, et al. (2014).

3.5 Problemas na proteção
A mudança no sentido do fluxo de potência na rede aumenta a possibilidade da
ocorrência de corrente capaz de gerar um curto circuito, que pode não ser detectada
pelas proteções convencionais, ocasionando a danificação de componentes do sistema
(Walling et al., 2008, Matos, et al., 2017). Uma das soluções encontradas na literatura
para esse problema é a reconfiguração de parâmetros de rede em tempo real. Nesse
cenário, parâmetros de proteção, por exemplo, podem ser reconfigurados em função das
condições da geração distribuída (PURWAR, et al., 2017; BERNARDON, et al., 2015).

3.6 Incapacitação de restauração do sistema
A elevação de carga em uma rede de distribuição pode ser suprida por GDs,
sem que a concessionária tenha investido na própria rede de modo a suprir tal carga.
Com isso, em uma eventual queda de energia, o sistema da concessionária pode não
possuir capacidade para retornar a atender as cargas do sistema, já que a carga é maior
que a fonte da concessionária (WALLING, et al., 2008). Uma solução, para os autores,
seria energizar por blocos, porém isso demanda chaves telecomandadas pela rede, como
existente em países que possuem rede elétrica inteligente (Smart Grid).

3.7 Ilhamento
Em redes com a presença de GDs, uma falha ocasional pode não causar
distúrbios de tensão suficientemente detectáveis, fazendo com que a carga continue
sendo alimentada pela GD. Essa situação em que parte do sistema se mantém
energizada, ilhada do restante do sistema, é chamada ilhamento. Nesse cenário,
problemas podem ser ocasionados, como problemas de tensão (WALLING, et al., 2008),
problemas de segurança para equipes de manutenção das redes de distribuição – caso
estejam parcialmente energizadas sem o conhecimento dos mesmos -, perda do controle
da frequência, falha na coordenação dos dispositivos de proteção, problemas no
religamento do sistema, como desincronização ou elevadas correntes (VIEIRA; MELO,
2011).
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo, diferentes fontes bibliográficas foram consultadas de modo a
obter um panorama dos diferentes impactos esperados pela introdução de GDs na rede
de distribuição elétrica. Observa-se que há impactos considerados positivos, como a
redução da emissão de gases do efeito estufa, no entanto, a maioria dos impactos são
negativos para o sistema.
Com o incentivo à instalação de GD, é esperado que em breve estes impactos
sejam sentidos pelo público usuário do sistema elétrico brasileiro. Assim, muito ainda
deve ser feito em termos de pesquisa sobre o tema para preparar o sistema para tal
modificação. Entre as possibilidades de pesquisa elencadas estão: otimização do ponto
de instalação da GD considerando um cenário multicritérios, aproveitamento da
capacidade de geração reativa de unidades geradoras para estabilização das redes,
estudo dos efeitos do fluxo inverso em proteções e programação de ajustes em função da
situação de carga e geração.
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Resumo: O objetivo desse artigo foi avaliar o efeito do teor de umidade nas características físicas e
mecânica de madeiras utilizadas na região de Florianópolis. Foram determinadas as características de duas
espécies: Pinus Taeda (reflorestamento) e Angelim Pedra (nativa). Foram avaliados o teor de umidade, a
massa específica aparente e a resistência à compressão paralela às fibras. A partir dos resultados obtidos
observou-se que a resistência à compressão é inversamente proporcional ao teor de umidade e essa
relação não é linear. Por fim, comparando-se o Pinus com o Angelim, conclui-se que, para o mesmo teor de
umidade, o Angelim apresenta massa específica aparente e resistência à compressão superior ao Pinus.
Palavras-Chave: teor de umidade, resistência à compressão, massa específica aparente, Angelim e Pinus.

1 INTRODUÇÃO

A madeira é um dos recursos mais utilizados na construção civil, sendo
utilizada para estruturas de coberturas, andaimes, fôrmas para concreto, forros, pisos, e
esquadrias (FERREIRA, 2003), se tratando de um material higroscópico, suas
características físicas variam em função de seu teor de umidade.
De acordo com dados históricos do Instituto Nacional de Meteorologia, a
umidade relativa do ar em Florianópolis é de 78%, localizando assim a região na classe
de umidade 3, segundo a NBR 7190 (ABNT, 1997) a umidade de equilíbrio para a
madeira nessa classe é de 18%, demonstrando assim a importância de conhecer o
estado de umidade e os efeitos de tal característica no material.
Segundo Santos et al. (2014), o Angelim Pedra (como espécie tropical) e o
Pinus Taeda (como espécie exótica) são as espécies de madeira serrada mais
comercializadas em Florianópolis, desta forma, o objetivo deste estudo foi verificar a
influência do teor de umidade nas características físicas e mecânica das madeiras de
Pinus Taeda, madeira de reflorestamento, e Angelim Pedra, madeira nativa, através da
determinação da massa específica aparente e resistência à compressão, nos estados
seco, natural e saturado.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para a execução dos ensaios, foram utilizados nove corpos de prova de
madeira da espécie Angelim Pedra: quatro no estado seco, três no estado natural e três
no estado saturados; e nove corpos de prova de Pinus Taeda: quatro no estado seco, três
no estado natural e três no estado saturado.
Primeiramente foi feita a preparação dos corpos de prova, de acordo com a
NBR 7190 (ABNT, 1997): os corpos de prova em estado seco foram submetidos à estufa
por 48 horas a uma temperatura de 100oC 5oC, até atingirem constância de massa. Os
corpos de prova em estado natural estavam em umidade ambiente e os corpos de prova
saturados foram submersos em água durante duas semanas. O teor de umidade foi
determinado para a condição do estado natural e saturado após o ensaio de resistência à
compressão. Após preparação foram feitos os ensaios para determinação de algumas
características físicas e mecânicas, tais como: teor de umidade, massa específica
aparente e resistência à compressão paralela às fibras, descritas a seguir.

2.1 Características físicas

As características físicas avaliadas foram o teor de umidade e a massa
específica aparente dos corpos de prova de Angelim Pedra e Pinus Taeda. Primeiramente
foi feita pesagem dos corpos de prova em balança com precisão de 1g, e, após foi
realizada medição de suas dimensões com paquímetro com sensibilidade de 0,05 mm e
determinação de sua massa específica aparente (μ) para cada teor de umidade através
da Eq. (1).

𝜇=

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
(1)
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

O teor de umidade (h) foi determinado para os corpos de prova em estado
natural e saturado, através das massas da amostra (medida a massa antes do ensaio de
compressão e após o ensaio o corpo de prova foi submetido à estufa por 48 horas numa
temperatura de 100oC 5oC e medida a massa novamente).
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2.2 Característica mecânica - resistência à compressão paralela às fibras
Este ensaio foi realizado conforme a norma NBR 7190 (ABNT, 1997). Para
determinação de resistência à compressão paralela às fibras utilizou-se uma prensa
universal de ensaio da EMIC com capacidade de 300KN. Para cálculo da resistência
utilizou-se a equação Eq. (2).
𝑅𝑐 =

𝐹𝑜𝑟ç𝑎
Á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑒𝑐çã𝑜

(2)

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados de teor deumidade, massa dos corpos de prova, dimensões e
massa específica aparente para madeira de Pinus e Angelim encontram-se na Tabela 01.
Observa-se que Pinus apresentou umidade natural (média de 16,26%) próxima à umidade
de equilíbrio de Florianópolis (18%). Já as amostras de Angelim, para a umidade natural,
apresentaram valores de 13,05%, em média, valor inferior a umidade de equilíbrio.
Tabela 01 – Resultado das características físicas em relação ao teor de umidade para as madeiras Pinus e Angelim

Espécie

Estado de
umidade

Seco

Pinus

Natural

Saturado

Seco

Angelim
Natural

Saturado

Umidade
(%)

Massa
seca
(g)

Massa
úmida (g)

Volume
(mm3)

Massa
específica
(g/cm3)

0
0
0
0
16,38
16,24
16,15
114,23
136,56
173,88
0
0
0
0
13,03
13,05
13,08
45,18
42,65
44,95

32,36
34,53
32,92
33,64
31,75
34,66
34,80
36,04
33,59
31,35
60,81
61,64
62,29
61,35
62,4
61,3
62,7
59,7
61,5
63,2

36,95
40,29
40,42
77,21
79,46
85,86
70,53
69,3
70,9
86,67
87,73
91,61

68915,8
77330,0
69613,4
87379,6
78410,3
77884,1
77632,9
83191,7
78437,1
82488,1
81993,6
79101,0
82080,9
82718,4
84555,2
86588,7
86416,2
89705,9
91167,6
92030,4

0,47
0,45
0,47
0,39
0,47
0,52
0,52
0,93
1,01
1,04
0,74
0,78
0,76
0,74
0,83
0,80
0,82
0,97
0,96
0,99

Fonte: Os Autores
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0,44

0,50

0,99

0,76

0,82

0,97
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Nota-se que a massa específica aparente do Pinus é menor do que a obtida
para o Angelim no mesmo estado de umidade. Cabe ressaltar que o Pinus é considerado
uma madeira macia (softwood) e o Angelim uma madeira dura (hardwood), sendo assim,
esse comportamento já era esperado. Além disso, devido à absorção de água pelos poros
do material, os valores de massa específica aparente aumentaram de acordo com o
aumento o teor de umidade para ambas as espécies de madeira.
Pelo fato da madeira Angelim ser uma madeira de crescimento lento, com
poros finos entre 50 - 340 µm (FERREIRA et al., 2004), o aumento do teor de umidade
não causa um grande aumento da quantidade de água como pode-se observar para o
Pinus (crescimento rápido), sendo assim, não causa grande variação na sua massa
específica aparente, nem em suas dimensões volumétricas, tornando-a assim uma
madeira recomendável para usos em que a precisão dimensional é importante, como
exemplo esquadrias. Já o Pinus é utilizado normalmente para uso temporário em fôrmas
para concreto, pontaletes e andaimes.
O Pinus, considerado uma madeira macia de rápido crescimento, possui anéis
de crescimento mais espessos e porosos (LUCAS FILHO, 1997), a entrada de água é
então facilitada, o que causa uma grande variação na sua massa específica aparente, que
chega a 125%, de 0,44 g/cm3 (estado seco) para 0,99 g/cm3 (estado saturado). Diferente
do Angelim que apresentou uma massa específica aparente no estado seco de 0,76
g/cm3 e no estado saturado de 0,97 g/cm3, um aumento de 28% (Tabela 1).
Observa-se uma boa correlação entre a massa específica aparente e o teor de
umidade das madeiras, conforme apresentado na Figura 1.
Figura 01 – Correlação das relações entre massa específica aparente e teor de umidade.

Fonte: Os Autores
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Os valores de resistência à compressão paralela às fibras obtidos são
apresentados na Tabela 2. Observa-se uma redução nos valores de resistência à
compressão com aumento do teor de umidade, sendo a maior redução para o Pinus (70%
de redução na resistência do estado seco para o estado saturado) em relação ao Angelim
(50% de redução na resistência do estado seco para o estado saturado). Esse
comportamento pode ser explicado pelos mesmos motivos citados anteriormente,
variação na massa específica aparente com relação à entrada de água nas fibras da
madeira.
Tabela 02 – Resistência à compressão paralela às fibras em função do teor de umidade para as madeiras Pinus e
Angelim

Madeira

Estado
Área de
H
L
C
Força
de
seção
(mm) (mm) (mm)
(KN)
umidade
(mm2)
Seco

Pinus

Angelim

90,9
95,0
90,4
90,5
Natural 90,8
90,8
90,7
90,7
Saturado 90,9
91,1
90,9
90,2
90,6
Seco
90,6
90,7
90,8
90,6
Natural
90,4
90,8
90,7
Saturado 91,3
91,3

25,7
29,6
27,7
32,4
28,5
28,5
31,0
30,9
32,0
30,0
31,4
30,1
29,9
30,3
30
31,1
30,4
31,2
30,9
31,2
31,5
31,5

29,5
27,5
27,8
29,8
30,7
30,3
27,7
27,7
28,6
28,7
28,9
30,2
29,2
29,9
30,4
30,5
30,7
30,7
30,8
31,7
31,7
32,0

758,2
814,0
770,1
965,5
875,0
863,6
858,7
855,9
915,2
861,0
907,5
909,0
873,1
906,0
912,0
948,6
933,3
957,8
951,7
989,0
998,6
1008,0

43,09
48,61
45,53
46,34
27,8
30,39
28,12
27,36
19,87
14,91
10,2
82,36
83,24
73,64
80,2
66
63,02
54,58
66,48
33,79
49,94
49,19

Onde: H – altura, L – largura e C – Comprimento
* Rc - Resistência à Compressão Paralela às Fibras
Fonte: Os autores.
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Rc* (MPa)
56,8
59,7
59,1
48,0
31,8
35,2
32,8
32,0
21,7
17,3
11,2
90,6
95,3
81,3
87,9
69,6
67,5
57,0
69,9
34,1
50,0
48,8

RcMédia

55,9

32,9

16,8

88,8

66,0

44,3
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A Figura 02 apresenta a correlação entre os valores obtidos de resistência à
compressão paralela às fibras da madeira Angelim e Pinus e o teor de umidade. Observase que o comportamento é influenciado pela espécie de madeira, sendo obtidas curvas
distintas para cada uma delas, conforme apresentado na Figura 02. Assim, a partir de
cada curva é possível estimar os valores de resistência à compressão na umidade de
equilíbrio de 18% para a região de Florianópolis, sendo para o Pinus de 40,5 MPa e para
o Angelim de 59,8 MPa.
Figura 02 – Resistência à compressão paralela às fibras em função do teor de umidade para as madeiras Pinus e
Angelim

Fonte: Autores

Comparados os resultados obtidos das duas espécies de madeiras, nota-se
que em decorrência da diferença entre a densidade de poros do Pinus Taeda (menor
massa específica aparente, com anéis de crescimento maiores e mais espaçados) e do
Angelim Pedra (maior massa específica aparente, com anéis de crescimento menores e
menos espaçados entre si), a água tem maior dificuldade para penetrar na segunda,
assim influenciando menos na sua resistência. Entretanto, de maneira geral, quanto maior
for o teor de umidade de uma madeira, menor será sua resistência à compressão.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que tanto para o Pinus Taeda quanto para o Angelim Pedra, quanto
maior a umidade maior será a massa específica aparente. Também, conclui-se que com o
aumento da umidade há um aumento no volume dos corpos de prova das duas madeiras.
Comparando-se a resistência à compressão com o teor de umidade, nota-se que quanto
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maior o teor de umidade menor a resistência à compressão. Por fim, comparando-se o
Pinus com o Angelim, conclui-se que, num mesmo teor de umidade, o Angelim apresenta
massa específica aparente e resistência à compressão superior ao Pinus.
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Resumo: O Instituto Federal de Santa Catarina, Câmpus Criciúma, buscando promover a inclusão social e
formar cidadãos, por meio da educação profissional científica e tecnológica, realizou por meio do Edital
PROEN/PROEX Nº 01/2018, um conjunto de iniciativas para encontrar trabalhadores informais para
certificação profissional por competência (Certific). Utilizando a metodologia de busca ativa estabeleceu-se
um diálogo com o coordenador educacional das penitenciárias masculina e feminina de Criciúma e, buscou
como público-alvo, os apenados das duas penitenciárias. A Penitenciária Sul de Criciúma (masculina)
possui uma pequena planta industrial de produção de esquadrias de alumínio no seu interior e a
Penitenciária Feminina, uma panificadora. Considerando as duas instalações existentes nos distintos locais,
a equipe executora do projeto propôs desenvolver o Certific para candidatos trabalhadores em Montador de
Esquadrias de Alumínio e Boas Práticas para Manipulação de Alimentos, originando assim, dois Projetos
Pedagógicos de Certificação Profissional. Como resultado espera-se incentivar o público-alvo para
qualificação profissional, almejando o diálogo entre o saber empírico dos trabalhadores e o saber
escolarizado para a certificação. A proposta em epígrafe justifica-se pela necessidade e obrigatoriedade
desta Instituição em atender a educação de jovens e adultos com políticas públicas e programas sociais
voltados para sujeitos em situação de vulnerabilidade social.
Palavras-Chave: Certificação profissional por competência, apenados, inclusão.

1 INTRODUÇÃO
O Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC, Câmpus Criciúma, intenciona
ofertar Certificação Profissional por Competência, o Certific, vislumbrando atender as
exigências do Plano Nacional de Educação, PNE 2014-2024, especificamente a meta 10,
que aponta para a exigência de "[...] oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento)
das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na
forma integrada à educação profissional".
A Certificação Profissional por Competência -Certific- é uma opção educativa
para quem tem 18 anos ou mais, tem experiência profissional e deseja certificá-la,
atendendo aos preceitos da Educação de Jovens e Adultos. A Rede Certific foi instituída
pela Portaria Interministerial nº 1082, de 20 de novembro de 2009; reestruturada pela
Portaria Interministerial MEC/MTE nº 5, de 25 de abril de 2014 (BRASIL, 2014) e
regulamentada pela Portaria MEC nº 8, de maio de 2014. Por meio de um processo de
avaliação, o jovem ou adulto demonstra os seus saberes práticos e complementa o que
for necessário para obter a certificação profissional. Esse processo de certificação busca
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valorizar a experiência de trabalhadores, possibilitando o prosseguimento dos estudos e o
exercício profissional mais qualificado.
Com o olhar voltado para a missão de promover a inclusão social e formar
cidadãos por meio da educação profissional, científica e tecnológica, o Câmpus Criciúma
realizou busca ativa para proposta formativa - Certific para os apenados das
penitenciárias masculina e feminina de Criciúma.
A escolha do público alvo - apenados masculinos e femininos- considerou o
problema social do desconhecimento do que fazer com as pessoas que infringiram as
normas instituídas pelo estado, principalmente quando o sujeito esteve inserido na prisão
por muito tempo. O apenado, mesmo depois de ter concluído sua pena diante da justiça,
sai com o estigma de ex-presidiário; o que dificulta sua reinserção na sociedade. Além
disso, grande parte não conhece outra forma de se viver, senão o mundo da
criminalidade. Na maioria das vezes a reincidência é causada pela falta de oportunidade
do egresso ser inserido no convívio de todos, o que não acontece com a criminalidade há facilidade de ser aceito no crime.
Este trabalho teve como objetivo geral: realizar busca ativa de público para
oferta de Certificação Profissional por Competência - Certific. Como objetivos Específicos
destacam-se: divulgar o Certific para a Gerência Regional da Penitenciária Sul de
Criciúma; identificar demanda nas Penitenciárias masculina e feminina de Criciúma; e
garantir a oferta de Educação de Jovens e Adultos no Câmpus Criciúma, por meio do
Certific.
A relação ensino, pesquisa e extensão ocorrem, sobretudo pelo papel que esta
instituição desempenha, enquanto criadora e recriadora de conhecimentos, contribuindo
para a transformação da sociedade.
2 METODOLOGIA
Utilizando a metodologia de busca ativa – metodologia utilizada para buscar
trabalhadores para a educação formal, considerada, também, como combatente da
exclusão escolar, o Câmpus Criciúma buscou demanda na Penitenciária Sul de Criciúma
(masculina) e Penitenciária Feminina. Para isso, considerou a existência de duas plantas
industriais de montagem de esquadrias de alumínio na penitenciária masculina; e uma
fábrica de produção de pães na penitenciária feminina.
Para realizar a busca ativa a equipe executora, primeiramente, se preocupou
na preparação desse certame, tendo em vista que é um processo novo para o Câmpus
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Criciúma. Além, das leituras e discussões em grupo a equipe se reuniu, por
videoconferência, com especialistas no assunto Claudia e Elenita, lotadas no IFSCReitoria para discussão sobre a temática (Figura 1).
Figura 01 – Registro de vídeo conferência com especialistas em Certific realizada no câmpus Criciúma, 28/05/2018.

Fonte: dos autores, 2018

Essa busca ativa demandou várias ações e técnicas, como seguem: a) contato
com a Gerência Regional da Penitenciária Sul de Criciúma; b) reunião com o Gerente
Regional da penitenciária Sul, para abordar o tema Certificação Profissional por
Competência – Certific (Figura 2); c) estabelecimento de parceria entre IFSC - Câmpus
Criciúma e Gerência Regional da Penitenciária Sul de Criciúma; d) visita aos presídios
nas dependências da planta industrial de produção de esquadrias de alumínio e na fábrica
de panificação; e) levantamento de pré-inscrições para o Certific (gerou 50 inscrições para
o processo de Montagem de Esquadrias de Alumínio (masculino) e 25 para o Boas
Práticas e Manipulação de Alimentos (feminino); e f) elaboração de Projeto Pedagógico
de Certificação Profissional para Montagem de Esquadrias de Alumínio e Boas Práticas e
Manipulação de Alimentos.
Figura 02 – Registro de reunião na Penitenciaria Sul (Criciúma, SC) para estabelecimento da parceria IFSCPenitenciária Sul, 25/04/2018.

Fonte: dos autores, 2018

ISSN: 2526-4044 p. 839 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Essa

estratégia

fomentou

dois projetos

de

Certificação Profissional por

Competência aos apenados: Montador de Esquadrias de Alumínio para à Penitenciária
Sul de Criciúma na masculina e Boas Práticas e Manipulação de Alimentos na feminina.
A proposição dos Projetos Pedagógicos de Certificação Profissional – PPCP – para
Montagem de Esquadrias de Alumínio e Boas Práticas e Manipulação de Alimentos. Os
dois PPCP estão aprovados no colegiado do Câmpus e já seguiram para as instâncias
superiores do IFSC
A direção do câmpus pretende executar no segundo semestre de 2018 nas
penitenciárias masculina e feminina de Criciúma, ratificam o alcance dos objetivos
propostos neste trabalho. Espera-se assim incentivar o público-alvo para qualificação
profissional, almejando o diálogo entre o saber empírico dos trabalhadores e o saber
escolarizado.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Espera-se incentivar o público-alvo para qualificação profissional, almejando o
diálogo entre o saber empírico dos trabalhadores e o saber escolarizado para a
certificação acontecer. Com isso, vislumbra-se um grande impacto e transformação Social
para esse público que são pessoas em vulnerabilidade social que, mesmo já fora da
prisão, são estigmatizadas pela expressão ex-presidiário, reduzindo as chances de
inserção social, o que reforça a necessidade de se ter uma Certificação Profissional por
Competência para facilitar o acesso ao mundo do trabalho.
A inserção do câmpus Criciúma juntamente com os servidores na educação de
jovens e adultos foi inserida.
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Resumo: A ascensão das tecnologias da informação e comunicação vem possibilitando o armazenamento
de grandes volumes de dados. Assim sendo, as inúmeras técnicas de mineração de dados vêm sendo
utilizadas para realizar descoberta de padrões que concedem o aperfeiçoamento em diversas áreas. Uma
das inúmeras linhas de pesquisa da mineração de dados, é a chamada mineração de dados educacionais
(MDE), sendo a mesma a responsável pela descoberta de informações (KDD) em grandes bases de dados
as quais possuem informações acadêmicas. A nota da prova de redação vem tendo grande importância nos
processos de seleção de diversas instituições de ensino, bem como no ENEM. Desta maneira esse artigo
objetiva-se a descobrir possíveis padrões e gerar um modelo preditivo do indicador de desempenho das
notas da prova de redação referentes aos dados educacionais do Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM) de 2016. Com base neste cenário, foram realizados experimentos onde utilizou-se a técnica de
categorização dos dados, para que na aplicação dos algoritmos, os mesmos obtivessem um resultado mais
positivo. A classe predita foi a nota da redação que foi categorizada como: baixo, médio, alto e nulo. Os
modelos finais foram treinados e testados por meio dos algoritmos: Naive Bayes e J48. A utilização desses
algoritmos foi realizada a partir do pacote de software WEKA ®. Por meio da utilização das técnicas de
mineração de dados, o modelo com o melhor desempenho foi capaz de prever 61.7464% das instancias
presentes na base de dados do ENEM 2016.
Palavras-Chave: Mineração de Dados, Dados educacionais, ENEM, Modelo preditivo.

1 INTRODUÇÃO
O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), conforme INEP (2018), trata-se de
uma avaliação elaborada e aplicada pelo Ministério da Educação para mensurar a
performance dos estudantes que completaram o ensino médio. Pode-se notar que com o
passar dos anos o ENEM, se ligando com diversas políticas federais, como por exemplo o
Programa Universidade para Todos (PROUNI) e também o Fundo de Financiamento
Estudantil (FIES).
Nos dias atuais, o ENEM consolidou-se como um tipo de vestibular nacional,
sendo utilizado por praticamente todas as instituições federais por meio de um sistema
próprio denominado de Sistema de Seleção Unificada (SISU).
A prova do ENEM é subdividida em 4 áreas, são elas: Ciências Humanas e suas
Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias. Conforme INEP (2018) além destas 4 áreas
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também é realizada uma prova para avaliação da competência de redação. É justamente
na prova de competência de redação que esse artigo possui o intuito de prever o
desempenho dos alunos, por meio da mineração de dados.
De acordo com Zaki e Meira Junior (2014) a mineração de dados (Data Mining) é
o processo de descoberta de padrões significativos e desconhecidos (novos), bem como
modelos descritivos, compreensíveis e preditivos por meio de um grande volume de
dados. Conforme Luan (2007), a mineração de dados pode ser usada para o
descobrimento de tendências e padrões ocultos, com base nos resultados gerados pela
mineração de dados, os analistas e estudiosos da área podem analisar os mesmos e
tomar decisões mais efetivas e precisas, podendo focar a atenção nos pontos e casos
mais críticos e específicos.
Segundo Han, Kamber e Pei (2011) a mineração de dados utiliza métodos de
diferentes áreas científicas, como Estatística, Banco de Dados, Inteligência Artificial,
Aprendizado de Máquina e Reconhecimento de Padrões, definindo e indicando que a
mesma é um processo interdisciplinar.
Conforme Romero e Ventura (2010) a educação é uma área que vem gerando um
grande volume de dados, devido a isso surgiu uma nova área de estudo da mineração de
dados chamada de mineração de dados educacionais (MDE). Para Baker, Carvalho e
Isotani (2011), a MDE é definida como uma área de pesquisa mineração de dados, que
tem como proposito o desenvolvimento de métodos para explorar conjuntos de dados
coletados em ambientes educacionais.
Segundo Baker e Yacef (2009) uma das principais aplicações da MDE tem sido a
melhoria dos modelos de estudantes, esses modelos apresentam diversas informações
sobre as características ou estado de um aluno, essas informações presentes nos
modelos podem levar os especialistas a descobrir quais fatores são preditivos de falha do
aluno ou não-retenção em cursos universitários ou na faculdade.
Para que os objetivos da MDE, já citados antes nesse artigo, possam ser
atingidos é preciso a utilização de métodos e técnicas. Segundo Baker, Carvalho e Isotani
(2011), as principais técnicas e métodos utilizados na MDE são: predição, agrupamento,
mineração de relações, destilação de dados para facilitar decisões humanas, descobertas
com modelos.

ISSN: 2526-4044 p. 843 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Tendo em vista que o ENEM é um dos exames que mais mobilizam os
estudantes, e que vem ocorrendo um crescimento na área de MDE e evolução de suas
técnicas, identificou-se uma oportunidade para uma pesquisa nessa área.
1.1 Contextualização Do Problema e Justificativa
De acordo com Soares (2016), os dados divulgados pelo MEC, pertinentes ao
exame do ENEM em 2015, revelam que os candidatos possuem grandes dificuldades
para produzirem uma redação de qualidade. Pois dos mais de 5,8 milhões de inscritos,
apenas 104 alunos obtiveram 1000 pontos (nota máxima) na redação, e mais de 50 mil
candidatos zeraram a prova. deve-se enfatizar que, em 2014, apenas 250 candidatos
alcançaram a nota máxima. Esses dados demonstram evidencias do grande grau de
dificuldade que o estudante brasileiro vem apresentando para redigir uma redação.
Sendo assim, qualquer descoberta em relação a prova de redação, pode ajudar os
professores, gestores e especialistas da área educacional a melhorar o ensino, tendo
possibilidade de contribuir não apenas para um aluno em especifico, mas para toda uma
coletividade, que vem sofrendo com as baixas notas nas provas de redação.
Baseado nisso acentua-se a hipótese de que modelos preditivos, a identificação de
variáveis influenciadoras no desempenho dos alunos e a mineração de dados de um
modo geral, poderiam auxiliar na melhoria significativa das notas de redação.
Essa pesquisa tem o objetivo de gerar modelos para predição do desempenho da
redação do ENEM, por meio dos microdados do ENEM 2016 e algoritmos de
classificação.
2 METODOLOGIA
Esta seção descreve o contexto em que os dados foram usados, bem como os
processos utilizados na metodologia, do desenvolvimento dessa pesquisa, que foram:
Seleção e Pré-processamento dos dados, Transformação dos dados, Seleção dos dados
de Santa Catarina e Araranguá, Geração e avaliação dos modelos de predição. Além
disso essa seção apresenta também a descrição dos experimentos realizados. A Figura 1
demonstra de forma mais clara os processos e subprocessos utilizados na metodologia.
Figura 01 – Processos utilizados na metodologia.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

2.1 Contexto
Para a elaboração desta pesquisa foram utilizados e analisados os dados
abertos do Exame Nacional do Ensino Médio 2016 (ENEM). Os mesmos foram obtidos
por meio da página web do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira), onde existe a disponibilidade de diversas bases de dados
para download. Conforme INEP (2007), nos Microdados do ENEM são apresentados as
provas, gabaritos, informações sobre as questões, notas dos candidatos e também o
questionário socioeconômico que foram respondidos pelos inscritos em 2016.
Ressalta-se que os dados são disponibilizados em formato “.CSV” e que essa
base conta com os dados de todos os alunos que se inscreveram no ENEM de 2016,
contendo então um total de 8627367 instâncias, das quais 176891 instâncias são do
estado de Santa Catarina.
2.2 Seleção e Pré-processamento dos dados
Para a elaboração desta pesquisa foram utilizados e analisados os dados abertos
do ENEM, logo após o download dos microdados do ENEM 2016, notou-se que devido ao
seu grande volume de dados (mais de 5 gigabytes), os editores eletrônicos comuns de
planilhas e também de texto, não eram capazes de abrir corretamente o arquivo.
Devido a esse contexto optou-se por criar uma base de dados, através de um
banco de dados e de uma Linguagem de definição de dados (DDL), para armazenar todas
as informações presentes no arquivo original. Dessa forma necessitou-se também fazer o
uso de uma ferramenta de Extração Transformação Carregamento (ETL) para preencher
o banco de dados. A ferramenta utilizada para realizar essa tarefa chama-se Pentaho
Data Integration ®, em sua versão de avaliação.
Além do preenchimento do banco de dados, outra etapa realizada por meio do
Pentaho ® foi a remoção das acentuações das strings, contidas no Arquivo ".CSV " que
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iriam preencher a base de dados criada, processo esse que se caracteriza como como
limpeza de dados.
2.1.1 Transformação dos dados
Uma das principais tarefas realizadas na fase de transformações dos dados foi a
categorização, pois por meio da mesma é possível categorizar as variáveis fazendo com
que os valores da mesma, fiquem divididos em categorias, diminuindo então a amplitude
desses valores. Dessa forma pode-se fazer com que os algoritmos de mineração de
dados tenham resultados melhores.
O primeiro atributo a ser submetido a esse processo de categorização foi a
variável a ser predita “NU_NOTA_REDACAO”, variável essa que contém as notas
recebidas pelos participantes do ENEM na prova de redação. Para a categorização desse
atributo foi desenvolvido um script em Java, código este que tem objetivo de descobrir em
quais pontos deveriam serem feitos os cortes para uma divisão por tercil, que se trata de
uma estratégia para categorização onde divide-se um conjunto em 3 partes.
Após serem descoberto os valores onde deveriam ser realizadas as divisões para
cada categoria da classificação, foi gerado um novo atributo no banco de dados, por meio
de linguagem DDL, chamado de “CATEGORIZACAO_NU_NOTA_REDACAO_NULL”.
Esse novo atributo herdou os valores de “NU_NOTA_REDACAO” categorizados,
por meio de um script SQL executado no banco de dados. As categorias geradas foram:
baixo, media, alto e nulo. Para que as instâncias fossem classificadas como “baixo’,
deveriam obter uma nota de até no máximo 500. Já para serem classificadas como
“media” a nota deveria ser maior que 500 e menor ou igual a 600. Para obter a
classificação como “alto” a nota deveria ser maior que 600. Já a regra para que as
instâncias fossem atribuídas como “nulo” as mesmas deveriam conter valor NULL.
Diversas variáveis foram categorizadas, cada uma delas seguindo critérios
definidos especialmente para aquele atributo a fim de que pudessem proporcionar um
desempenho maior aos algoritmos.
2.1.2 Seleção dos dados de Santa Catarina e Araranguá
Nesta fase foi efetuado a seleção ou subdivisão da base de dados, por meio do
software WEKA ®. No WEKA ® na opção “Open DB” foi feito a conexão com a base de
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dados (criada em etapas anteriores). Após concluída a conexão, a base foi dividida em
duas partes: Base referente a todo o estado de Santa Catarina; Base referente a cidade
de Araranguá - SC. Dessa forma, dois arquivos “.ARFF’ foram criados por meio de
linguagem SQL, que possibilitou essas duas seleções distintas.
2.2 Geração e avaliação¸ dos modelos de predição
Essa etapa corresponde ao processo de mineração de dados, o qual foi realizado
utilizando a ferramenta WEKA ®. Essa etapa corresponde ao processo de mineração de
dados, o qual foi realizado utilizando a ferramenta WEKA ®. Nessa etapa dois
experimentos foram realizados, para a realização desses experimentos, foram escolhidos
dois algoritmos para serem utilizados são eles: J48 e Naive Bayes. Nos dois experimentos
a classe/variável a ser predita foi a “CATEGORIZACAO_NU_NOTA_REDACAO_NULL”.
O primeiro experimento tratava-se de gerar um modelo preditivo da redação do
ENEM por meio do conjunto de dados ligados apenas ao estado de Santa Catarina.
Diversas variáveis, foram selecionadas para compor o input dos algoritmos utilizados.
Conforme o conjunto de variáveis de input mudavam, ocorriam oscilações na acurácia do
experimento. As configurações usadas no algoritmo J48 e Naive Bayes, nesse
experimento foram a padrão dos mesmos. Em relação a separação dos dados para treino
e teste, foram utilizados 70% dos dados para treino e 30% para teste.
O segundo experimento tinha como objetivo gerar um modelo preditivo da
redação do ENEM por meio da seleção dos dados da cidade de Araranguá. Como
realizado no primeiro experimento, muitos conjuntos de variáveis foram testados para ser
usado como input dos algoritmos. As configurações usadas nos algoritmos J48 e Naive
Bayes, nesse experimento, foram as padrões dos mesmos. Já em relação a porcentagem
final utilizada para treinamento e teste, foi de 75% e 25% respectivamente.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após executar os dois experimentos, começou-se a análise e discussão dos
resultados alcançados. Primeiramente buscou-se interpretar e exibir os resultados de
cada um dos experimentos separadamente, através das relutâncias obtidas por meio dos
algoritmos J48 e Naive Bayes, realizando uma comparação entre os dois algoritmos. No
segundo instante comparou-se os resultados obtidos no primeiro experimento com os do
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segundo experimento. Esse capítulo relata também as árvores de decisão geradas nos
dois experimentos.
3.1 Resultados do primeiro experimento
No primeiro experimento, atingiu-se uma classificação correta de 57.1523% das
instâncias analisadas, por meio do algoritmo J48. Já o algoritmo Naive Bayes, alcançou
uma acurácia de 56.3872% das instâncias testadas.
O TP-Rate (True-Positive Rate), demonstrou que a situação mais simples de ser
predita são as das redações classificadas como “nulo”, e a de maior complexidade de
predizer são as classificadas como “alto”. Por meio do algoritmo Naive Bayes, o cenário
mais simples de predizer, também foi em relação as instâncias classificadas como “nulo”.
Já a situação mais complexa de prever, é aquela onde a redação é classificada como
“media”.
3.2 Resultados do segundo experimento
No segundo experimento, atingiu-se uma acurácia de 61.1227% das instâncias
testadas, por meio do algoritmo J48, e uma acerto de 61.7464% por meio do Naive
Bayes.
Baseado nos resultados alcançados com o J48, observou-se que o TP-Rate
(True-Positive Rate) demonstra que o cenário mais fácil para predição das redações são
aquelas classificadas como "baixo", enquanto o mais complicado fica por conta daquelas
classificadas como "media". Já quando o algoritmo utilizado foi o Naive Bayes, a situação
mais simples de prever também é aquela onde a redação possui o valor de "baixo", e a
mais complicada é aquela onde a redação e classificada como "media" (assim como no
uso do J48).
3.3 Comparativo dos resultados do primeiro experimento com os do segundo
experimento
O melhor resultado do primeiro experimento foi proveniente do algoritmo J48, que
obteve uma acurácia de 57.1523%. Já no segundo experimento o resultado mais positivo
foi oriundo do uso do algoritmo Naive Bayes, que alcançou uma acurácia de 61.7464%.
O primeiro experimento utilizou 17 atributos para input, enquanto o segundo usou apenas
4. Com base nesse fato, e nos resultados oriundos de cada experimento, nota-se que um
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maior número de variáveis de entrada não garante uma boa acurácia. Possivelmente a
qualidade dos dados usados para o input e o relacionamento entre os mesmos tem um
maior impacto positivo no resultado do processo de mineração de dados. Apesar de o
segundo experimento ter obtido uma acurácia maior que o primeiro, a diferença não é
muito significativa, ou seja, os resultados obtidos foram similares nos dois experimentos.
3.4 Árvores de Decisão
Nos dois experimentos as arvores de decisão foram geradas por meio do
algoritmo J48, constatou-se que o atributo mais importante para a árvore de ambos os
experimentos foi o atributo “CATEGORIZACAO_Q005”. Outras variáveis consideradas
importante para o primeiro experimento são: Q045, Q047 e CATEGORIZACAO_Q040. Já
para o segundo experimento as variáveis que também possuem impacto são: Q045, Q047
e TP_SEXO.
Tabela 1: Conteúdo armazenado pelas variáveis.

Nome da Variável:
CATEGORIZACAO_Q005
Q045
Q047
CATEGORIZACAO_Q040

TP_SEXO

Conteúdo armazenado:
Quantidade de pessoas que moram na
residência do participante
Se durante o Ensino Fundamental, o aluno
abandonou os estudos por algum tempo
e/ou foi reprovado
Tipo de escola frequentada no Ensino
Médio
Fator de relevância pelo motivo qual o
aluno se inscreveu no ENEM, pretendendo
aumentar a possibilidade de conseguir um
emprego
Contém o sexo do participante
Fonte: Elaborado pelo autor.

Por restrições de espaço, as figuras que facilitariam a análise dos resultados e as
árvores de decisão não estão visualmente disponíveis nesse artigo.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo principal desta pesquisa foi realizar um estudo e aplicar as técnicas
e métodos de mineração de dados, para gerar modelos para predição do desempenho da
redação do ENEM, por meio dos microdados do ENEM 2016 e algoritmos de classificação
como o J48 e o Naive Bayes, e também gerar árvores de decisão
Por meio dos modelos de predição gerados nessa pesquisa conclui-se que é
viável predizer com um mínimo de exatidão o desempenho dos alunos na redação do
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ENEM. Contudo destaca-se que é necessário trabalhos futuros voltados ao mesmo
assunto e objetivo dessa pesquisa, para que se possa progredir significativamente os
modelos de predição. As variáveis que mais causaram impacto foram praticamente as
mesmas para os dois experimentos efetuados, o que leva a concluir que os gestores e
especialistas da área da educação devem prestar atenção e analisar as mesmas.
Destaca-se que no primeiro experimento resultado de maior significância foi
obtido por meio do algoritmo J48, que alcançou um acerto de 57.1523%. No segundo
experimento o resultado mais significativo foi proveniente do uso do algoritmo Naive
Bayes, que atingiu uma acurácia de 61.7464%, sendo então o melhor resultado obtido
nessa pesquisa.
Com base nisso, essa pesquisa procurou colaborar na melhora do desempenho
dos alunos na prova de redação, por meio de modelos para predição do desempenho da
redação do ENEM.
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Resumo: A internacionalização das instituições de ensino superior (IES) é um tema cada vez mais

discutido por educadores e gestores de organizações públicas e privadas, considerando o cenário de
globalização da economia e o aumento da mobilidade de pessoas e informações entre países. Políticas
públicas estratégicas e ações integradas nas IES são fundamentais para atender o desafio da
internacionalização nos grandes centros e nas cidades de menor porte. O presente artigo apresentará
um relato das ações de internacionalização que têm sido implementadas no campus Araranguá da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) no período de 2013 a 2018.
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1 INTRODUÇÃO
A internacionalização das instituições de ensino superior (IES) é um tema cada vez
mais discutido por educadores e gestores de organizações públicas e privadas,
considerando o cenário de globalização da economia e o aumento da mobilidade de
pessoas e informações entre países. Políticas públicas, gestão estratégica e ações
integradas nas IES são fundamentais para atender o desafio da internacionalização nos
grandes centros e nas cidades de menor porte. O presente artigo apresentará um relato
das ações de internacionalização que têm sido implementadas no campus Araranguá da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) no período entre 2013 e 2018.
As atividades na UFSC Araranguá iniciaram em agosto de 2009 como resultado do
Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) instituído
pelo Decreto Presidencial 6.096, de 24 de abril de 2007. Primeiramente foi oferecido o curso
de Tecnologia de Informação e Comunicação em 2009. Nos anos seguintes os curso de
Engenharia de Energia (2010) Engenharia de Computação e Fisioterapia (2011)
começaram. Em 2018 foi aberta a primeira turma do curso de medicina. Para tratar do tema
da internacionalização será apresentado, a seguir, o histórico do processo e as ações
desenvolvidas.
2 HISTÓRICO
As primeiras ações de internacionalização começaram a ser desenvolvida em 2013
por meio de um registro de projeto de extensão para Internacionalização do campus
Araranguá. Um grupo de professores e estudantes voluntários fizeram parte da primeira
equipe do projeto. A principal motivação para o início desta atividade foi poder dar apoio à
mobilidade de vários estudantes do campus, que se interessaram em participar do
Programa Ciências Sem Fronteiras (CSF) instituído pelo governo federal e que ocorreu
entre 2012 e 2016. Muitos graduandos, especialmente da área de Engenharia de Energia,
foram contemplados pelas bolsas do Programa. Outra motivação foi a chegada dos
primeiros estudantes estrangeiros na UFSC-Araranguá por meio do Programa de
Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G). O programa oferece oportunidades de
formação superior a cidadãos de países em desenvolvimento com os quais o Brasil mantém
acordos educacionais e culturais. O PEC-G seleciona estrangeiros, entre 18 e
preferencialmente até 23 anos, com ensino médio completo, para realizar estudos de
graduação no país. Este fluxo de saída e chegada de estudantes necessita ser apoiado e
levaram as primeiras ações. Inicialmente foi criada uma webpage para divulgar informações
de apoio aos estudantes que incluíram desde oferta de palestras sobre a experiência de
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viver e estudar no exterior por professores e graduandos contemplados pelo CsF,
orientação sobre documentação necessária, apoio para realização da prova de proficiência
em inglês. O projeto encerrou no primeiro semestre de 2016. No segundo semestre do
mesmo ano, a reitoria da universidade criou o grupo de agentes de desenvolvimento de
internacionalização da UFSC nos campi com objetivo de efetuar a interlocução das
demandas e ações relacionadas à promoção e implementação das práticas de
internacionalização. Um professor e um técnico foram designados como agentes nos campi
Araranguá, Blumenau, Curitibano e Joinville. Desde julho de 2018 o campus Araranguá
conta também com apoio de uma bolsista.
3 RESULTADOS
As principais ações que foram implementadas durante o período entre 2013-2018

foram:
3.1 Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
A partir de 2013 houve uma grande quantidade de estudantes que se candidataram para
participar do programa CsF. O Teste de Inglês como Língua Estrangeira ou teste de
proficiência começou a ser ofertado no âmbito do projeto Inglês Sem Fronteiras que passou
a funcionar junto ao Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras em Florianópolis.
Como cresceu a demanda no campus Araranguá para a realização das provas, no 1º.
semestre de 2014 o teste foi aplicado em duas datas. Cerca de 150 estudantes realizaram
as provas. Duas professoras (Engenharia de Energia e Física) foram responsáveis pela
aplicação.
3.2 Cursos de Idioma
Stammtisch – Wir sprechen Deutsch
O objetivo deste projeto de extensão foi reunir estudantes e professores que se comunicam
em alemão para a prática do idioma. Os encontros ocorreram semanalmente nas terçasfeiras entre 13:15 e 14:15 no Café do SESC/Araranguá no 1º semestre/2016 e entre 18:00
e 19:00 na UFSC no 2º semestre/2016. Para as discussões foram tratados temas livres ou
preparados previamente. Para tanto, foram utilizados vídeos ou pequenos textos no idioma
alemão. Dois professores e cinco estudantes participaram do grupo.
Alemão para Iniciantes
Um curso da língua e cultura alemã foi oferecido para comunidade interna e externa da
UFSC durante o 2° trimestre/2017. As turmas foram divididas nos turnos da manhã e tarde
num total de 2h30m semanais. O material didático e a metodologia seguiram o Quadro
Europeu Comum de Referência para Línguas acompanhado por recursos online e lições de
casa. Cada turma contou com 13 estudantes da graduação da comunidade UFSC e 2 vagas
reservadas para estudantes da pós-graduação em energia e sustentabilidade. Até o final
do outubro 2017 o número total de participantes reduziu para 14. Com os estudantes
restantes, seis das 24 lições foram trabalhadas. O curso foi encerrado no final do semestre
e os estudantes com uma participação de pelo menos 75% receberam certificados.
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Francês
As aulas foram ministradas de forma voluntária por um estudante da República do Congo
nas segundas das 12h30 às 13h30 no 2º semestre/2017. A ideia foi capacitar os estudantes
para terem um nível básico de francês. O método utilizado chama-se Alter ego + 5 que é
dividido em cinco níveis e destinado a jovens e adultos. O nível Alter ego + 1 é para
iniciantes. O curso contou inicialmente com uma turma de 42 alunos. Efetivamente 13
estudantes participaram de todo o curso.
3.3 Cursos de Extensão em Inglês
Energy and Sustainability
O curso ofertado em inglês consistiu de oito encontros que ocorreram nas quinta-feiras
entre 13 e 14hrs durante o 2º. semestre/2016. Os tópicos incluiram: - Energy and climate
Change (1), - Renewable energy (2), - Resources and energy efficiency (3), - Energy and
public health (4), - Energy and mobility (5), Food logistic, energy and health (6), Smart grids
(7), Smart cities. O curso contou com 20 estudantes da engenharia de energia e uma
estudante da fisioterapia.
Winter and Summer Course – Study and Traineeship Opportunities in Germany
O curso da Winter School e Summer School foram ministrados nos períodos de 14/09 a
22/09/2017 e 19/02 a 27/02/2018. A meta foi de incentivar estudantes a conhecerem melhor
Alemanha da perspectiva cultural, estudantil e descobrir oportunidades de intercâmbio e
trabalho. Os temas foram tratados em palestras, discussões e exercícios em grupo em
inglês para melhorar a habilidade de comunicação dos participantes. Conteúdo adicional
foi introduzido com exercícios de E-Learning. Estes incluíram a redação de uma carta e
currículo para um intercâmbio no exterior em inglês que possibilitaram aos alunos o treino
de habilidades de comunicação escrita. O curso foi acompanhado por material de
divulgação do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD1). Os participantes da
edição da Winter School avaliariam o material e metodologias utilizadas e contribuíram para
a melhoria do curso subsequente Summer School. O curso foi ministrado por 2 professores
da Engenharia de Energia, 1 servidor que atua como voluntário e é alemão, 2 técnicos e
teve a participação de 2 colaboradores externos, sendo que um deles é estadunidense.
Cerca de vinte estudantes participaram dos cursos.
3.4. Apoio Estudantil e Acolhimento
O apoio trata da orientação aos alunos que desejam participar dos programas no exterior e
o atendimento e acolhimento aos alunos de graduação do programa PEC-G e dos outros
alunos estrangeiros. As atividades de apoio estudantil incluem, por exemplo, a elaboração
de documentos que os estudantes estrangeiros necessitam apresentar na Polícia Federal
para renovação do visto ou para abertura de contas bancárias bem como o auxílio na
articulação para graduandos estrangeiros que desejam transferência interna ou externa.
Estas atividades começaram a ser desenvolvidas em 2013.
3.5 Grupo de Estudantes Estrangeiros UFSC

1

Sigla em Alemão para Deutsch Akademischer Austauschdienst
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O projeto de extensão foi iniciado em 2017 e procura divulgar a cultura dos estrangeiros
que estudam na UFSC-Araranguá para comunidade acadêmica e externa. Por meio deste
projeto, busca-se fomentar a conexão entre pessoas e levar a riqueza e diversidade de
comportamentos, costumes, hábitos e manifestações musicais e artísticas. O grupo é
composto por estudantes, nas áreas de Engenharia da Computação e Energia, Tecnologia
da Informação e Comunicação e Fisioterapia.
3.6 Técnica Sem Fronteiras
A associação alemã Técnica sem Fronteiras (TSF) - Technik ohne Grenzen e.V. foi fundada
em 2010 por membros da Associação dos Engenheiros Alemães - Verband Deutscher
Ingenieure (VDI) na Alemanha, representada por estudantes e profissionais da área de
engenharia civil, técnicos e comerciantes, ou qualquer pessoa que queira se engajar na
área técnica. A associação sem fins lucrativos tem como objetivo melhorar as condições de
vida nos países em desenvolvimento. Além disso, a associação quer empregar o
conhecimento dos integrantes nas temáticas de água, energia, resíduos e treinamentos,
para ajudar outras pessoas, refletindo o plano principal na fundação dessa associação.
A Associação Técnica sem Fronteiras Brasil– TsF foi fundada em 2018 e nasceu como
projeto de extensão em 2017 na UFSC Araranguá. Coordenado pelos professores das
áreas de energia e sustentabilidade e eletrotécnica, o núcleo da TsF Brasil contava em
maio 2018 com 24 estudantes voluntários das graduações de Engenharia de Energia,
Engenharia de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação. Todos os
integrantes foram formados em dois workshops ministrados em inglês para formação de
líderes de projetos em que aprendem sobre ferramentas de gestão de projetos como gestão
de risco, financiamento e sustentabilidade, além da estrutura digital interna da TsF,
comunicação e entre outros. O núcleo no Brasil realiza atualmente dois projetos.
1. Um biodigestor de baixo custo - uma tecnologia social desenvolvida no Brasil - foi
planejado e implementado em uma propriedade de um pequeno agricultor na região
de Arroio da Silva, 12 km de Araranguá. Deste x 2018, o biodigestor produz o
primeiro biogás para substituir o uso de gás natural para aquecimento de agua.
2. Um container “MakerSpace” em que uma oficina e escritório será construído em base
de um container de transporte. Na implementação, práticas sustentáveis são
pesquisadas e implementadas pelos estudantes. No final do projeto em novembro
2018, o container sustentável vai oferecer espaço para oficinas sobre tecnologias
sociais, palestras e áreas de trabalhos.
Todos os resultados são compartilhados com projetos da TsF em outros grupos regionais
na Alemanha e Gana, oferecendo um ambiente internacional para os estudantes e uma
transferência de conhecimento, tecnologia e boas práticas. Ambos projetos são
acompanhados e alinhados a projetos de pesquisa e trabalhos de conclusão de curso dos
participantes.
3.7 Plant for the Planet
A Plant for the Planet (PftP) é uma organização não governamental e foi criado por um
estudante alemão, Felix Finkbeiner, em 2007, quando ele tinha nove anos de idade.
Atualmente as ações da organização ocorrem em 66 países. No Brasil o PftP iniciou suas
atividades como associação em 2011. A iniciativa visa promover o protagonismo de
crianças e jovens na proteção climática e tem como meta o plantio de um trilhão de árvores
no mundo para combater a crise climática. Em agosto 2017, o projeto de extensão PftP foi
iniciada na UFSC Araranguá. As atividades estão realizadas pelos estudantes voluntários
em cooperação com professores e representantes da ONG. Em oficinas em escolas na
cidade os jovens aprendem sobre as causas e os efeitos da crise climática no mundo e
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como o plantio de árvores pode diminuí-los. Também são capacitadas para falar em público,
plantar árvores e desenvolver os seus próprios projetos de plantio e palestras. O projeto
PftP alcançou até julho 2018 nove escolas em Araranguá, formando 150 jovens como
Embaixadores de Justiça Climática e 148 árvores foram plantadas. O caráter internacional
das atividades realizadas apoiou a consciência sobre o contexto entre um problema mundial
e ações locais para os estudantes e jovens. O projeto continua a apoiar as crianças a
desenvolver projeto próprios de plantio e participar em encontros nacionais da PftP. As
notícias das atividades foram compartilhadas no site da PftP na Alemanha, criando um
impacto e reconhecimento internacional.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme proposto inicialmente este artigo relatou as ações de internacionalização que têm
ocorrido no campus Araranguá da UFSC entre 2013 e 2018. Considerando que as ações
foram motivadas pelas demandas resultantes dos programas CsF e PEC-G, que o número
de estudante e programas de graduação e pós-graduação aumentaram, e que não existe
um setor específico para lidar com o tema da internacionalização, o número de ações
realizadas no período e os avanços são bastante significativos. Trabalhar com a
internacionalização numa cidade de porte menor como Araranguá e que não tem um perfil
industrial, comercial ou turístico que atraia estrangeiros é bastante desafiador. A cultura da
internacionalização deve ser construída. Neste sentido, a universidade é o grande agente
que pode colaborar nesta construção. A implementação dos projetos já contribui para
mudar este perfil. Ofertar cursos em inglês é um grande avanço num país em que o ensino
de idiomas estrangeiros nas escolas é falho. Com o retorno de vários estudantes que
participaram do CsF foi possível reunir graduandos que ganharam fluência no idioma.
Também se percebeu que para alguns foi a primeira vez que participaram de um curso
totalmente ministrado em inglês. Os participantes do Winter e Summer School avaliaram
de forma positiva os ministrantes, a didática e material utilizado.
A aplicação do Test of English as a Foreign Language (TOEFL) no campus foi uma
experiência interessante que atraiu mais de 300 inscritos. Entretanto, cerca de 150
efetivamente realizaram a prova e dos participantes muitos não tiveram bons resultados.
Como a graduação em letras é ofertada no campus sede, a estrutura para aplicação dos
testes de proficiência é mais adequada em Florianópolis, especialmente, no que se refere
ao sistema de som.
Cursos de idiomas alemão (básico e conversação) e francês (básico) atraíram muitos
interessados, mas com a chegada do período de exames muitos estudantes deixaram de
participar das aulas. Os que se mantiveram no curso seguem interessados no aprendizado
dos idiomas. Os projetos Plant for the Planet e da Associação Técnica Sem Fronteira têm
colaborado para dar visibilidade as atividades que tem sido executado e para troca de
informações e experiências com colegas e pesquisadores da Alemanha.
Por fim, o apoio estudantil e acolhimento de estudantes estrangeiros associado as ações
do projeto Grupo de Estrangeiros UFSC têm colaborado para uma maior integração e
interação entre os estudantes.
A internacionalização em Araranguá é fruto da iniciativa de alguns professores, estudantes
e voluntários. Para a criação de um ambiente que atraia estrangeiros, desenvolva e apoie
projetos internacionais de médio e longo prazo será importante a oferta de cursos do idioma
inglês (básico, intermediário, avançado) de forma presencial, professores que sejam
incentivados a ministrar aulas em inglês, apoio ao recebimento de pesquisadores
estrangeiros nos campi que possam contribuir com pesquisa, ensino e extensão.
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Resumo: O lúpulo é uma planta amplamente conhecida pela sua utilização na indústria cervejeira
responsável pelo aroma e amargor na bebida, com o crescimento no Brasil e em Santa Catarina das
cervejarias artesanais e cervejeiros caseiros a demanda por matéria prima aumentou nos últimos anos, O
lúpulo consumido no brasil é importado de países de clima temperado. Os estudos sobre a cultura no brasil
ainda são incipientes sendo assim necessários estudos da adaptação da cultura em território nacional bem
como a produção e qualidade dos cones aqui produzidos. O trabalho apresenta um relato de caso sobre o
desenvolvimento da cultura no sul catarinense, no experimento foram cultivadas 10 plantas no município de
Jacinto Machado, na comunidade de Pinherinho Baixo, foi avaliado o desenvolvimento dessas plantas
através de acompanhamento e fotografando os estágios de crescimento desde o plantio até a colheita. As
plantas foram transplantadas no início do verão e colhidas 125 dias após o transplante totalizando 4 meses
de ciclo, demonstrando que as condições climáticas do sul catarinense são favoráveis ao desenvolvimento
da cultura e que pode se tornar uma alternativa de renda para produtores rurais da região além de uma
matéria prima com identidade regional para as cervejarias da região.
Palavras-Chave: Humulus lupulus, crescimento, adaptação.

1 INTRODUÇÃO
O lúpulo (Humulus lupulus L) é uma planta natural de zona temperada do
Hemisfério Norte. Sendo utilizado principalmente na produção de cervejas, mas
também na produção de cosméticos e remédios (PERAGINE, 2011). Pertencente a
família Cannabaceae é uma planta perene, dioica, seu caule possui pelos, oco, de cor
violeta ou verde e de seção geralmente hexagonal. As estípulas presentes no caule
que saem as folhas, que são opostas. As folhas surgem de forma oposta nos nós, são
pentalobuladas na base, trilobuladas nas partes médias e inteiras na parte superior, os
bordos são serrados e apresentam-se pubescentes na parte inferior (MARCOS et al.,
2011).
As Inflorescências femininas também conhecidas como cones têm grande
interesse comercial, principalmente pela presença de glândulas de lupulina, polifenóis
e alfa-ácidos que são amplamente utilizados para conservar, dar aroma e sabor
característico para a cerveja (ZANOLI; ZAVATTI, 2008). Os fatores mais decisivos que
determinam a data de floração de qualquer variedade juntamente com a interação
com a temperatura e a insolação. Sendo que para completar o seu ciclo a planta
necessita de 1800 a 2000 h de insolação (RODRIGUES et al., 2015).
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Segundo Thomas & Schwabe (1969) existe uma forte relação entre a data de
floração e a latitude, sugerindo que o período de horas de luz no dia é provavelmente
um dos fatores mais decisivos para determinam a data de floração de qualquer
variedade. O lúpulo tem melhores desempenhos em áreas onde a temperatura média
de verão varia de 15 a 20 °C, com valores médios superiores a 12°C durante a
primavera (BERBEĆ, 2015).
A produção de cervejas no Brasil foi impulsionada nos últimos 30 anos
chegando a terceiro maior produtor no ranking mundial no ano de 2016, sendo as
principais regiões produtoras Sul e Sudeste. O estado de Santa Catarina tem
considerável produção de cervejas principalmente às denominadas “cervejas
artesanais”, sendo o terceiro estado com maior número de cervejarias (MARCUSSO;
MULLER, 2017). O lúpulo como uma matéria prima essencial na produção da cerveja
é na sua totalidade importado (OLIVEIRA, 2016), fator que encarece a produção
nacional, sendo necessário desenvolver a produção a fim de suprir essa cadeia
produtiva brasileira de cervejas.
A produção de lúpulo em solo brasileiro ainda é incipiente, devido ao centro de
origem ser em latitudes mais elevadas sempre se teve a ideia que a produção da
planta se dá em condições de clima temperado, por isso o presente trabalho tem
como objetivo avaliar o desenvolvimento do lúpulo quanto crescimento, numero de
dias para chegar a floração e colheita na região sul de Santa Catarina.
2 METODOLOGIA
O experimento foi conduzido no município de Jacinto Machado - SC na
comunidade de Pinherinho Baixo coordenadas 28°56’33”W; 49°46’16”S. As mudas
foram originadas de estacas vegetativas com dois nós e uma folha disposta em forma
vertical, em copos plásticos de 300 ml enterrando cerca de 1/3 da estaca em substrato
poroso. A matriz foi coletada no município de Urupema - SC, a variedade foi trazida
por imigrantes austríacos então trata-se de uma cultivar não comercial, no dia 29 de
dezembro de 2017, foram transplantadas 10 mudas com altura de 30 cm bem
enraizadas de afim de verificar o crescimento e o desenvolvimento dessas. Realizouse adubação com calcário 1 tonelada por hectare afim de disponibilizar cálcio e
magnésio e adubação orgânica com cama de aves 2 litros por cova. O sistema de
condução foi construído com taquaras a 2,5 metros (Figura 01). As avaliações foram
feitas observando o desenvolvimento da planta, como época de florescimento e época
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de colheita anotando as datas e fotografado as fases de desenvolvimento a fim de
ilustrar o comportamento da cultura do lúpulo no Sul Catarinense.
Figura 01 – Sistema de Condução de Lúpulo no município de Jacinto Machado - SC ,2018

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As plantas transplantas atingiram altura média de 2,5 metros chegando no dia 10
de fevereiro de 2018, 42 dias após o transplante das mudas (Figura 2), indicando um bom
crescimento da planta em condições do nosso verão, valores comparados com os
encontrados na Polônia por Berbeć (2015) no qual relata crescimentos superiores a 2
metros por mês da planta.
Figura 02 – Lúpulo em fase de crescimento fase vegetativa, Jacinto Machado - SC, 2018
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O início do florescimento ocorreu no dia 10 março (Figura 03), indicando que foram
satisfeitas as condições de necessidade de luz da planta num ciclo de 72 dias,
demonstrando que na latitude da região sul é capaz da planta florescer.
Figura 03 – Gema de flor, mostrando o inicio da floração da cultura do lúpulo no município de Jacinto Machado - SC
,2018

Figura 04 – Planta em início e final de floração do lúpulo, Jacinto Machado - SC ,2018

A colheita foi realizada no dia 30 de abril com resultado de 50 gramas por planta
na média dados que precisam ser comparados com estudos futuros no Brasil, visto que
não existe estimativas para a região, o que totalizou um ciclo de 125 dias, o que remete
que a planta se desenvolveu com ciclo de quatro meses, o que pode ser um indicativo
que a janela de produção nessa região possa ser de duas florações por ano, fato que
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países produtores mais tradicionais não conseguem produzir devido ao frio, claro que
ainda é necessária avaliação dos cones produzidos em regiões mais quentes, pois as
temperaturas mais elevadas pode prejudicar a formação dos ácidos responsáveis pelo
amargor na cerveja.
Figura 05 – Cones de lúpulo colhido, Jacinto Machado - SC ,2018

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o presente trabalho verificou que é possível produzir lúpulo na região sul
catarinense, sendo necessário realizar estudos com outros fatores de produção bem
como a qualidade e a demanda do mercado, mas se abrindo uma oportunidade de renda
para os produtores da região.
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INTRODUÇÃO
O cenário educacional tem se modificado a partir da
Constituição brasileira (1988) e, principalmente, com a
promulgação da LDB 9.394/96. Isso implica dizer que os
atores sociais (estudantes, professores, coordenadores
pedagógicos, pais/responsáveis, gestores) que se
inserem na Educação Básica, passaram a ter certo lugar
de participação no processo de gestão escolar. A partir
desse contexto, vislumbramos o planejamento de um
currículo mais integrado e como aquele que promove o
diálogo e a interação entre sujeitos, portanto, político
(SANTA CATARINA, 2014). O gestor, neste contexto, tem
fundamental importância como aquele que atua
diretamente com a mediação das instâncias e dos sujeitos
envolvidos na escola. Assim, o presente estudo objetiva
compreender, no discurso de gestores em formação da
rede estadual de Santa Catarina, qual é o papel do gestor
e como ocorre a gestão escolar na unidade escolar.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualiquantitativa cunhada por um questionário piloto enviado
para o e-mail de 47 gestores em formação pertencentes à
15ª Gerência Regional de Educação do Estado de Santa
Catarina. A coleta dos dados ocorreu entre os dias 26 e
30 de março de 2018, utilizando-se da ferramenta Google
docs.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos 47 sujeitos em formação entre 2016-2018, 16
gestores responderam as questões. A gestão escolar é
aqui compreendida como aquela que promove a
participação efetiva dos sujeitos que constituem a
comunidade escolar. Quanto ao papel do gestor escolar,
tema bastante discutido durante as exposições orais dos
palestrantes e gestores, trouxemos um recorte do que os
sujeitos apontaram:
“É o gestor escolar quem preza pela qualidade do ensino, conduzindo para a
elaboração do PPP e facilitando na elaboração do currículo escolar” [Gestor 2, 2018].
“Articulador, mediador de conflitos, responsável pelo andamento da unidade escolar”
[Gestor 13, 2018].

Assumindo uma perspectiva histórico e cultural (SANTA
CATARINA, 2014), os enunciados evocados por esses
gestores nos permitem compreender que o gestor tem
papel essencial quanto ao funcionamento da escola, seja
ele, considerado o responsável pelo “bom” andamento
dos segmentos que constituem a gestão escolar desde
questões burocráticas como a elaboração do Projeto
Político Pedagógico, acompanhamento do processo de
ensino e aprendizagem dos estudantes, diálogo com a
comunidade escolar à mediação de conflitos naquele
contexto. Neste sentido, a gestão escolar ocorre quando o
gestor tem consciência de seu papel na comunidade
escolar em que atua, como é o caso dos recortes
apresentados. Esses discursos reverberam que o papel
desse profissional da educação vai além da teoria

curricular, logo, perpassa a aplicação dessas teorias na
prática pedagógica, na relação com o e pelo outro.
Assim, a gestão escolar ocorre, de acordo com alguns
gestores:
“Ocorre de forma participativa. Toda a equipe é convidada a participar, de formas, que
os problemas e as ações propostas não são centralizados somente no Diretor. Todos
são participantes do sucesso ou insucesso da escola frente às metas e desafios
propostos” [Gestor 3, 2018].
“Fazendo um trabalho democrático, em equipe, buscando parcerias, acolhendo a
comunidade, apoiando os projetos trabalhados durante o ano letivo, precisamos do
apoio da escola como um todo para poder realizar um bom trabalho” [Gestor 13, 2018].

Ou seja, a gestão na voz desses gestores, só ocorre
quando todos participam do processo de decisões da
escola, depende de um trabalho que é social, dialógico e
em conjunto. Portanto, é preciso observar a realidade em
que a escola e seus sujeitos estão inseridos, quais
aspectos socais, culturais, econômicos o constituem para
que se possa assim, ter um trabalho efetivo diante de um
diagnóstico e análise da realidade da escola para que
possam ser definidas as metas a serem alcançadas a
partir de um trabalho coletivo com participação de todos
atentando-se
para
as
seguintes
dimensões:
administrativa, pedagógica, física e financeira.

CONCLUSÃO
A gestão e o papel do gestor escolar evidencia-se como
ponto de partida e de chegada na organização
educacional, mediadora dos processos educativos e das
instâncias sociais. Portanto, a partir do que enunciam os
sujeitos em formação, estes refletem e refratam na
constituição de gestores que apesar das barreiras e dos
obstáculos encontrados e enfrentados no cotidiano
escolar, resulta na compreensão da teoria proposta
durante do curso de formação para gestores, bem como
para uma prática mais efetiva e consciente. Logo, o
trabalho coletivo, em equipe com a participação de todos
os atores sociais envolvidos naquele contexto reverberam
em melhorias para a educação, porque se pensa no outro
e se trabalha junto a esse outro na mediação. A formação
é necessária no sentido de tornar consciente esses
sujeitos sobre os papeis que desempenharão frente às
organizações e aos sujeitos e permitir que se formem não
somente no âmbito profissional, mas sobretudo, como
experiência de formação humana.
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INTRODUÇÃO
A produção de maçãs no Brasil vem aumentando a cada
ano e, paralelamente, a qualidade das frutas é o
diferencial em uma propriedade No entanto, para
aumentar essa variável é necessário maiores
investimentos em tecnologias de produção e isso faz
com que a relação de custo sobre cada produto seja
maior,
consequentemente
necessitando
de
levantamentos de custos, como depreciação das
construções rurais, maquinário, entradas e saídas, mão
de obra, entre outros. Portanto, o objetivo deste trabalho
foi realizar uma análise econômica em uma propriedade
produtora de maçã utilizando um software visando
comprovar a sua eficácia.

Gráfico 1 – Ponto de equiliblio entre custo e receita

METODOLOGIA
Para este estudo foi escolhida uma propriedade rural
produtora de maçã com 10 hectares, localizada no
município de São Joaquim, Santa Catarina. Os dados
levantados referentes à propriedade são do período de
04/06/2016 até 04/11/2017. Foi aplicado um
questionário ao proprietário, compilando-se as
informações e as registrando no software RuralPro. A
seguir, os dados foram analisados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O custo para implantação de um hectare de macieira é
elevado girando em torno de 35 mil reais. Acrescenta-se
a este custo 45 mil reais para instalação do sistema
antigranizo. Na propriedade analisada, o custo médio
anual de produção no período girou em torno de 0,85
R$/Kg conforme Tabela 1. No período analisado, foi
possível obter saldo de caixa de 222 mil reais e
lucratividade de 18,66% em um ano. O custo fixo
incluindo a depreciação foi de 10,78% e o custo variável
representou 76,28% do total. O ponto de equilibrio
encontrou-se em 77,54% da quantidade produzida
(gráfico 1), valor significativamente elevado. O elevado
ponto de equilíbrio demonstra a importância de se ter
elevadas produtividades e senso no que concerne as
possíveis reduções dos custos, possibilitando maior
lucratividade e sucesso no setor.

CONCLUSÃO
Produtores que adotam manejo de custos e
produtividades semelhantes a propriedade estudada
encontram-se em viabilidade econômica, embora toda
possível redução dos custos produtivos seja
fundamental, visto que algumas reduções de custos
refletem maior lucratividade. O software RuralPro
demonstrou ser excelente e prático na análise
econômica de produtividades rurais.

AGRADECIMENTO
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oportunidade de realizar este trabalho.
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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. A produção destas
frutíferas encontra-se em baixa escala, requerendo,
contudo, aumento na produção em grande escala. Muitas
destas espécies também vêm despertando a atenção da
indústria farmacêutica, pois suas frutas são ricas em
vitaminas e em substâncias antioxidantes (FRANZON &
RASEIRA,
2012).
Mais
recentemente
com
a
implementação da divulgação do novo Código Florestal
tem despertado interesse na preservação da mata ciliar,
margens de rios e nascentes. O presente trabalho tem por
objetivos o resgate de espécies nativas e exóticas da mata
atlântica e de seus arredores por meio da propagação
sexuada e assexuada, como também da produção desta
mudas em casa de vegetação com uso de substrato e
divulgação por doação nas comunidades rurais do Litoral
Sul de Santa Catarina como forma de incentivo à produção
alimentar e na preservação ambiental.

METODOLOGIA
O experimento foi conduzido com a coleta de espécies
frutíferas nativas e exóticas da mata atlântica e de seus
arredores com coleta de sementes e estacas. 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 foi realizada a
semeadura das sementes e plantio de estacas em vasos
de 10 litros com uso de casca de arroz queimada com
posterior transplante destas mudas em vasos de 0,7 litros
com uso de substrato composto de 1/4 de argila, 1/4 de
casca de arroz queimada, 1/4 de areia grossa e 1/4 de solo
biologicamente ativo, com irrigação manual. 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. Assim como a
adubação, os demais tratos culturais, como o controle
manual de plantas espontâneas foram retirados
manualmente com a incidência da mesma. A terceira etapa
foi realizada com a adoção do termo de doação de mudas
realizado em conjunto com a Coordenação de Extensão e
posterior distribuição e divulgação destas espécies por
doação nas comunidades rurais do Litoral Sul de Santa
Catarina.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Conforme tabela 1 foram quantificadas nove famílias e 32
espécies com seus respectivos nomes científicos e
populares, perfazendo um total de 4197 mudas produzidas
e 1392 mudas doadas para comunidades da região.
Conforme proposto por (FRANZON & RASEIRA, 2012) há
um benefício mútuo da produção tanto alimentar como no
aspecto ambiental na produção das mudas que foram
implantadas nos respectivos espaçamentos de plantio, nas

diferentes localidades com termo de doação, informação
da altura da mesma na sua respectiva fase adulta,
produção de frutos e benefício na flora e fauna da região.
Tabela 1 – Na tabela abaixo constam os nomes das
famílias, nomes científicos e populares, mudas produzidas,
número de doações, espaçamento de plantio e altura da
planta almejada quando na fase adulta. SRS/SC (2017).
N° de N° de
Altura da
Espaça/to
Mudas Doações
Planta
Annona cacans
Araticum do morro 28
5
6 x 6 m 5 - 15 m
Araticum Cagão
178 110
6 x 6 m 5 - 15 m
Annonacea Annona cacans
Annona glabra
Araticum do brejo
396 120
6 x 6 m 4 - 12 m
Annona squamosa
Fruta do Conde
412 131
4x 4m 3- 5m
Clusiaceae Garcinia gardneriana
Bacupari
84
27
5 x 5 m 6 - 20 m
Inga edulis
Ingá Cipó
84
10
5 x 5 m 5 - 25 m
Inga laurina
Ingá Branco
423 152
5 x 5 m 10 - 20 m
Fabaceae
Inga marginata
Ingá feijão
42 19
5 x 5 m 2- 12 m
Inga vulpina
Ingá anão
54 24
4 x4 m 2 - 3 m
Lauraceae Persea americana
Abacateiro
43
30
8 x 9 m 10- 20 m
Malvaceae Pachira glabra
Castanha do Maranhão 80
30
6x 6m 4- 6m
Moraceae Artocarpus heterophyllus Jaca
137 0
10 x 10 m 10 -20 m
Acca sellowiana
Feijoa
9
0
5x 5m 2- 5m
Eugenia brasiliensis
Grumixama
153 65
6 x 6 m 6 - 15 m
Eugenia candolleana
Ameixa da Mata
87
43
5x 5m 2- 4m
Eugenia pyriformis
Uvaia
467 43
4 x 4 m 4 - 12 m
Plinia edulis
Cambucá
16
5
8 x 8 m 5 - 10 m
Psidium acutangulum
Araçá Pera
172 10
3x 3m 3- 7m
Psidium longipetiolatum Araçá vermelho
254 124
5x 5m 4- 6m
Psidium cattleyanum
Araçá amarelo
362 5 x 5 m 4-6 m
Araçá yací
378 5 x5 m 3 – 6 m
Myrtaceae Psidium cinereum
Eugenia involucrata
Cereja do mato, do rio 102 102
6 x 6 m 4 -8 m
Psidium guajava
Goiaba do pará
145 108
4x 5m 4–6m
Campomanesia
Guabiroba do litoral 87
75
6 x 6 m 6 – 10 m
Psidium guajava
Goiaba comum
10
10
3x 5m 3–5m
Psidium guajava
Goiaba tailandesa
70
9
4x 4m 4–6m
Plinia cauliflora
Jaboticaba
219 14
7–7m 5–8m
Eugenia uniflora
Pitanga vermelha
165 81
4 x 4 m 4 -7 m
Myrcianthes pungens
Guabiju
176 0
4 x 5 m 7 – 20 m
Eugenia uniflora
Pitanga preta
10
4x 3m 4–7m
Punicacea Punica granatum
Romãzeira
10
5
3x 3m 2- 5m
Solonacea Physalis
Físalis
64
40
0,3 x 0,5 m 1 - 2 m
Total
4917 1392
Família

Nome Científico

Nome Popular

CONCLUSÃO
Até o presente momento foram coletados materiais
espontâneos de nove famílias e de 32 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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INTRODUÇÃO
O mercado de frutas exóticas vem crescendo no Brasil,
sendo a pitaya uma planta promissora devido a sua
rusticidade, baixas exigências nutricionais e baixa
exigência 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 apresentase como sendo uma fruta rústica, pertencente à família
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 valor comercial
apurado de 400 gramas/fruto. 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
utilização de sistemas de condução em poste único em
modelo guarda-chuva. 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 guarda-chuva. 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 preta (avena strigosa), amendoim forrageiro (Arachis
pintoi) e vegetação nativa entre as plantas. Assim como a
adubação, os demais tratos culturais, como o controle
manual de plântulas espontâneas com rolo faca 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 três 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 desbastes
com o passar dos anos em comparação com outros
tratamentos. Analisando a massa (g) dos frutos, a
testemunha não se sobressaiu sobre os demais

tratamentos. Na avaliação de dois anos o desbaste para as
condições da planta e local, pode-se observar que a
testemunha foi a mais produtiva, pelo fato de possuir mais
cladódios e a planta produzir mais flores e frutos. A melhor
época para realização do desbaste no período de dois anos
de avaliação foi o mês de agosto, no qual as plantas se
apresentaram com maior valor em massa (g) de frutos.
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 do número total de cladódios de pitaya cv. Pink na propriedade de Tenente
para os anos de 2015, 2016 e 2017.
Tratamentos
Total de cladódios permanecidos na planta de ano e de ano
anterior

Safra
T1 - Testemunha
T2 - Poda 15/07
T3 - Poda 28/07
T4 - Poda 26/08
Média
Significância

2015

2016

2017

71,00 a
46,08 b
40,17 b
48,09 b
51,33
*

72,79 b
69,93 b
68,58 b
79,41 a
72,67
*

76 a
72 ab
65 c
75 a
72,00
*

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
pitaya cv Pink na propriedade de Tenente para os anos de 2016 e 2017.
Tratamentos
Massa média do
Comprimento médio
Número total de frutos
fruto (g)
do fruto (mm)
acumulado Jan - maio

Safra
T1 - testemunha
T2 - Poda 15/07
T3 - Poda 28/07
T4 - Poda 26/08
Média
Significância

2016

2017

0,370 ab
0,320 b
0,370 ab
0,390 a
0,363
**

0,438
0,471
0,482
0,464
0,464
ns

2016

2017

112,47 ab
117,29 a
104,11 b
113,75 ab
111,91
*

110,04
114,71
114,29
110,39
112,36
ns

2016
35 a
27 b
28 b
27 b
29
*

2017
39 a
36 ab
32 b
39 a
37
*

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

CONCLUSÃO
Com três anos de avaliação pode-se concluir para as
condições do 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
de agosto do segundo ano, mas não diferindo da
testemunha.
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mado pelo software MikroC, uma bateria de 1500mAh, ro-

INTRODUÇÃO

das de borracha, sensores de luminosidade, motores e
Este projeto buscou o desenvolvimento de um veículo au-

demais componentes eletrônicos.

tônomo para competição de velocidade e tinha como obje-

Quanto às mudanças entre as duas versões, aprimorou-

tivo desenvolver as competências necessárias referentes

se a estrutura, deixando-o mais leve, as rodas apresenta-

a alguns conceitos básicos de mecatrônica, tais como pro-

ram-se como um problema, então também foram modifi-

gramação de microprocessadores e desenvolvimento de

cadas.

um protótipo para competições Winterchallege (Robocore,

Como a segunda versão do robô ainda não foi concluída,

2018).

pois faltam ajustes na programação, não foram realizados
testes com o robô.

METODOLOGIA
Neste projeto fez-se a pesquisa as regras da competição

Figura 2: Robô de velocidade: Versão 2

e nos componentes e materiais a serem utilizados para a
construção de um robô seguidor de linha. A equipe foi originalmente formada por 4 alunos, mas para esta atividade
foi formada por 2 bolsistas.
O robô para esta competição utilizará uma pista com fundo preto e trajeto em uma linha branca, portanto o robô
deverá ser constituído por sensores que identifiquem esta
linha.

Fonte: Arquivo dos autores

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente na primeira etapa do projeto foi construído
um robô com controle baseado em Arduino. A figura 1
mostra este robô.
Figura 1: Robô de velocidade: Versão1

CONCLUSÃO
As contribuições desse projeto para os bolsistas foram de
grande importância, sendo que os envolvidos puderam
pôr em prática conceitos previamente estudados ao decorrer do curso, assim como ter contato com novos conceitos, principalmente na área de programação e de eletroeletrônica. Apesar do robô ainda não realizar o percurso pré-determinados, devido ao curto espaço de tempo e
a quantidade significativa de adversidades.

AGRADECIMENTOS
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Fonte: Arquivo dos autores
Depois o robô foi melhorado sendo construído apenas em
uma placa de fenolite que também é a base do circuito im-

editais

Winterchallege, Regras da Winterchallege, disponível
em https://www.robocore.net/eventos/wc12/1, 2017.

presso para seus componentes eletrônicos. Utilizando-se
para controle um microcontrolador PIC 16F877A, progra-
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Figura 1 – Robô de resgate

INTRODUÇÃO
Este projeto buscou o desenvolvimento de dois veículos
autônomos, sendo um de velocidade e outro de resgate,
para o desenvolvimento de competências da área de mecatrônica. Os robôs foram construídos para executar as
atividades propostas nas competições Winterchallege
(Robocore, 2018) e OBR (Obr, 2018).

METODOLOGIA

Figura 2 – Robô de velocidade

Inicialmente fez-se a fundamentação teórica das tecnologias e regras das competições e depois definidos os limites e materiais a serem utilizados na construção dos robôs. Em ambas as competições os robôs devem seguir
uma linha que define o trajeto. Além disso, na competição
de resgaste, o robô deve desviar de obstáculos e resgatar
uma vítima. Na competição de velocidade o robô deve
realizar o percurso no menor tempo possível. A equipe

Fonte: Autor (2018).

formada por 4 bolsistas foi dividida em duas duplas. Cada
uma delas encarregou-se de desenvolver um tipo de robô,

CONCLUSÃO

ressalta-se que ambas trabalharam em conjunto para re-

O projeto de pesquisa foi de grande importância para os

solução de problemas similares que ocorriam ao longo da

bolsistas, pois permitiu a estruturação de diversos concei-

realização do projeto.

tos abordados no curso. No projeto os bolsistas puderam
montar os robôs e definir seus respectivos programas de

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O robô de resgate (Figura 1) é constituído de uma base

controle, construindo assim, os conhecimentos da área.

AGRADECIMENTOS
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O

projeto

foi

financiando

com

bolsa

dos

dos motores, as rodas, a garra e todos os outros compo-

20/2017/PROPPI/DAE e 34/2017/PROPPI/DAE.

editais

nentes. Já o robô de velocidade (Figura 2) foi construído

REFERÊNCIAS

através de sua prototipagem direta em um circuito impresso (PCI), com seus componentes soldados diretamente
nela. Na construção foram utilizados: um microcontrolador
PIC 16F877A, rodas de borracha, sensores de luminosi-

Winterchallege, Regras da Winterchallege. Disponível em:
<https://www.robocore.net/eventos/wc12/1>.Acesso
em:13 de jun. 2018.

dade, motores e demais componentes eletrônicos.

OBR. Manual da Modalidade Prática: regras e instruções.

Espera-se que os robôs resolvam os problemas propostos

Disponível em: <http://www.obr.org.br/wp-

em suas respectivas competições. Com esta pesquisa

cotent/uploads/2018/03/OBR2018_MP_ManualRegrasRe

pode-se apresentar um protótipo de robô para as compe-

gional_v1Mar.pdf >. Acesso em: 13 de jun. 2018.

tições, mas devido ao pouco tempo para desenvolvimento
da pesquisa, os robôs não puderam participar efetivamente de uma competição.
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Palavras-Chave: Resolução de problemas. Técnico em Agropecuária. Matemática.
Figura 01 – Representação do tanque.

INTRODUÇÃO
A aplicabilidade da Matemática nas diversas áreas de
conhecimento é fato incontestável. Porém, na sala de aula
de qualquer nível de ensino, por vezes, não se abordam
situações contextualizadas. Além disso, observa-se que no
ensino da Matemática não se valoriza o conhecimento
prévio do estudante e nem o âmbito social e cultural em
que vivem. Nesse contexto, no desenvolvimento da
Educação Matemática, a resolução de problemas é uma
estratégia de aprendizagem que pode contribuir, pois
valoriza o conhecimento prévio do estudante, desenvolve
um sujeito ativo e reflexivo, como também, a
contextualização do conteúdo matemático (ALLEVATO;
ONUCHIC, 2014). Buscando qualificar o ensino de
Matemática, no Instituto Federal Catarinense - Campus
Santa Rosa do Sul desenvolve-se um projeto de ensino,
intitulado “Resolução de problemas de Matemática com
conteúdo interdisciplinar”, em que se utiliza a resolução de
problemas como uma estratégia de aprendizagem. O
objetivo desse projeto consiste na resolução de situaçõesproblema, envolvendo outras áreas de conhecimento,
buscando assim dirimir as dificuldades na disciplina de
Matemática e contribuir na contextualização dos conteúdos
estudados, mostrando possíveis aplicações na sua área de
formação.

METODOLOGIA
Em cada encontro semanal, os estudantes, reunidos em
pequenos
grupos,
resolvem
situações-problema,
elaboradas por duas alunas bolsistas do Projeto de Ensino,
com base em questões do Exame Nacional do Ensino
Médio, em que o conteúdo diz respeito aos conceitos
estudados na disciplina de Matemática, Agricultura ou
Zootecnia. Para o processo de elaboração, é feita uma
triagem das questões do ENEM, em que as mesmas são
selecionadas em relação ao conteúdo matemático que está
sendo desenvolvido nas turmas regulares de primeiras
séries do curso Técnico, ocorrendo uma adaptação
nessas, para que os conceitos das disciplinas de
Agricultura e Zootecnia integrem as situações-problema a
serem apresentadas aos estudantes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No ENEM de 2013, uma questão abordava a quantidade
de líquido presente numa taça. Percebendo a possibilidade
de uma releitura da mesma, voltando-a para a situação de
viveiros de peixes, organizou-se a seguinte questão: O Sr.
João é um agricultor que deseja aumentar sua renda e decide entrar no ramo da piscicultura, de maneira que escolhe
cultivar Tilápias por ser um peixe com maior facilidade de
produção e mais aceitabilidade pelo mercado. Para tanto,
constrói um tanque escavado, em que a parte interior deste
tanque foi gerada através da rotação de uma parábola em
torno do eixo Z, conforme mostra a figura 01.

.
Fonte: Questão adaptada do ENEM 2013.
Porém, após algum tempo, ele notou que seus peixes não
estavam se desenvolvendo de forma adequada e decidiu
consultar um técnico em agropecuária para descobrir o que
havia de errado que pudesse estar afetando o processo de
engorda dos peixes. Em visita a propriedade, entre outros
fatores, o técnico verifica a profundidade do tanque, tendo
em mente que, para o peixe que estava sendo cultivado, a
profundidade ideal deveria ser entre 1,5m e 2m. A função
real que expressa a parábola e, automaticamente, a parte
3
interior do tanque, é dada pela lei f(x)= 𝑥 2 + 4𝑥 + 𝑐, onde
2
C é a medida da altura da água no tanque na parte mais
profunda, em metros. Sabe-se que o ponto V, na figura,
representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo X.
Considerando as condições citadas acima, pode-se dizer
que a altura de água do tanque é a ideal? Por quê?

CONCLUSÃO
Desenvolver o ensino da Matemática por meio da
resolução de problemas permite que se estabeleça uma
relação entre o conteúdo matemático e o contexto
sociocultural do estudante, que se torna sujeito ativo no
processo da aprendizagem.
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Palavras-Chave: Produção Orgânica, Pomar de Banana, Manejo Agroecológico.

INTRODUÇÃO
O NEA-Núcleo de Estudos em Agroecologia, estabelecido
no IFC-Santa Rosa do Sul subsidiado por dois projetos
MCTI/CNPQ N° 02/2016 e PROEXT-MEC/SEsu 2016, atua
fomentando o desenvolvimento da agroecologia na região
Sul Catarinense e Litoral Norte Gaúcho. Promove inúmeras
ações, dentre elas, a produção de fichas agroecológicas
para publicação no site oficial do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento-MAPA. Devido á ascensão do
cultivo agroecológico de banana na região, nos níveis
produtivos e de comercialização, tem se receio quanto a
compreensão dos princípios da agroecologia dentro das
técnicas de cultivo de um pomar de banana ecológico que
culminou com o desenvolvimento deste material para
auxiliar os técnicos e principalmente os produtores.

METODOLOGIA

Existe uma lista do Ministério da Agricultura, mas cada certificadora possui suas deliberações.
Quadro 1. Controle de Insetos e doenças:
Substâncias
Restrição de uso
Agentes de controle bio- A marca comercial deve ser regislógico
trada na lista do MAPA
Óleo Mineral

Proibido em pós-colheita, isento de
substâncias proibidas e autorizado
pela certificadora.

Calda Bordalesa e sulfo- Necessidade de autorização da cercálcica
tificadora
Fertilização e Correção do Solo
Substâncias
Restrição de uso

A metodologia consiste na elaboração de um material
organizado em perguntas e respostas de maneira a
simplificar o entendimento dos leitores, conforme
orientação do MAPA.

Fosfato natural, hiper fos- Observados os limites máximos de
fato e termofosfato
metais pesados

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Argila, turfa e algas mari- Desde que provenientes de extranhas
ção legal

O que é um bananal agroecológico?
O cultivo agroecológico fundamenta-se na utilização de recursos naturais locais e renováveis, não admitindo a utilização de agrotóxicos, adubos químicos de alta solubilidade
e organismos modificados geneticamente, buscando o resgate do agricultor como protagonista do processo produtivo.
Qual o tempo de transição necessário para um bananal
receber certificado agroecológico?
A lei dos orgânicos estabelece que para culturas perenes
como a banana, o período necessário é de 18 meses.
O que fazer com as plantas espontâneas (inços) em um
bananal ecológico?
As plantas espontâneas são consideradas aliadas, quando
manejadas adequadamente. O correto é realizar a seleção
de plantas, substituindo gradativamente aquelas que não
são aliadas na manutenção da fertilidade do solo como as
gramíneas.
Banana orgânica pode ser ensacada?
O saco pode ser utilizado desde que o plástico seja devidamente descartado por meio da coleta seletiva de resíduos.
Pode utilizar jornal dentro do saco de banana?
A tinta utilizada para impressão do jornal contém chumbo,
um metal pesado altamente contaminante do meio ambiente. Por isso a utilização de jornal entre o cacho e o saco
não é indicada.
O que pode utilizar no bananal orgânico?

Calcário e cal

Não há restrição

Preparados biodinâmicos Não há restrição

Sulfato de Cálcio (gesso) Respeitar nível de radioatividade.
Micronutrientes

Desde que usem quelatos orgânicos

Pó de serra, casca, ou- Matéria prima não contaminada por
tros derivados de ma- substâncias proibidas. Proibido exdeira, pó de carvão e cin- trato pirolenhoso
zas
Biofertilizantes oriundos Não causar danos à saúde e ao
de componentes de ori- meio ambiente. Não deve conter
gem vegetal
contaminantes
Compostos orgânicos e Proibida aplicação nas partes aéexcrementos de animais reas comestíveis. Produtos adquiridos de fora da propriedade devem
ser certificados.
Pó de rocha

Respeitar os limites máximos de metais pesados

CONCLUSÃO
A elaboração deste material é de grande valia para a região
visto que são dúvidas frequentes dos agricultores que
estão iniciando o cultivo agroecológico.
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Palavras-Chave: Ácaro, Índice de controle, Praga apícola, Sanidade apícola
variância e ao teste de tukey ao nível de 5% através do
pacote estatístico PAST 3.20 (Hammer, 2018).

INTRODUÇÃO
A Varroa destructor é considerada a praga apícola de
ocorrência mundial, devendo o ser monitorada
mensalmente nos apiários, para que se possa utilizar de
técnicas de controle. No Brasil essas técnicas não
permitem o uso de controles químicos, sendo utilizadas
técnicas de controle populacional de zangões e quando
necessário ácidos orgânicos como o ácido oxálico e óleos
essenciais como o timol, mentol e o eucaliptol. Para
determinar o exato momento de realizar uma intervenção
com os produtos permitidos, os apicultores utilizam
técnicas para verificar a incidência de varroa nas
colmeias, dentre as mais usuais estão a com utilização de
água e detergente onde se perde um grande número de
abelhas e a técnica com a utilização de açúcar de
confeiteiro que é minimamente evasivo. O objetivo desse
trabalho é de verificar a eficiências de três técnicas na
determinação do índice de varroa em colmeias,
repassando a informação a apicultores da que apresentar
melhor eficácia.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas metodologias avaliadas (Tabela 1) ficou evidente que
a utilização da metodologia do açúcar não é eficiente na
determinação do índice de infestação de colmeias por
varroa destructor, com valor médio de 2,92%, inferior
(P<0,05) aos 4,94% da metodologia açúcar + padrão, que
é representada pelas mesmas amostras.
Tabela 01 – Percentagem de infestação de varro
destructor em diferentes metodologias
Metodologia
Percentagem
Açúcar
2,92b
Açúcar + padrão
4,94a
Padrão
5,26a
Padrão 24 horas
5,72a
Média
4,71
Letras diferentes na mesma coluna diferem ao nível de 5% pelo teste de
Tukey.

Fonte: autor.

METODOLOGIA
Para verificar qual técnica apresenta melhor eficiência na
determinação do índice de varroa, foram coletadas
amostras mensais de duas colmeias durante onze meses,
as amostras forma utilizadas para realização da
comparação de quatro metodologias: método do açúcar em um pote com tampa telada com as abelhas coletadas
era adicionado 7 g de açúcar de confeiteiro polvilhado
sobre as abelhas, agitando por 3 min, após se realizava a
batida das amostras sob papel toalha e contado a
quantidade de ácaros presentes. Para ver a eficiência
desse método as mesmas abelhas eram submetidas ao
método açúcar + método padrão, onde essas eram
imersas em três partes de água, uma parte de álcool e 1
ml de detergente, agitado o pote por três minutos, após
todo o conteúdo presente no pote era despejado em
bandejas de alumínio, contadas as abelhas e os ácaros
ainda presentes. No método padrão a amostra de abelhas
eram imersas em três partes de água, uma parte de álcool
e 1 ml de detergente, agitado o pote por três minutos,
após todo o conteúdo presente no pote era despejado em
bandejas de alumínio, contadas as abelhas e os ácaros
presentes. No método padrão 24 horas, todas as abelhas
eram colocadas novamente no frasco com fórmula
descrita no método padrão, deixando as abelhas imersas
por mais 24 horas, após todo o conteúdo era despejado
em bandejas de alumínio, e contadas as abelhas e os
ácaros ainda presentes, somados aos verificados
anteriormente, se determinou o índice 24 horas. Os
resultados obtidos foram submetidos a análise de

Ao comparar os valores médios das metodologias em que
foi utilizado água, detergente e álcool, essas
apresentaram valores semelhantes (P>0,05), com médias
de 4,94; 5,26 e 5,72% para açúcar +padrão; padrão e
padrão 24 horas, respectivamente.

CONCLUSÃO
Para melhor determinação do índice de varroa destructor
em colmeias de apis mellifera é indicado metodologias
que utilizam água, detergente e álcool, sendo
desnecessário deixar as abelhas embebidas por 24 horas
nessa solução.
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Palavras-Chave: Ácaro, Controle, Grooming, Praga apícola, Sanidade apícola
grooming) e não há a necessidade da intervenção inicial
que é o controle de zangões dentro da colmeia.

INTRODUÇÃO
A varroa (Varroa destructor Andeson e Treuman, 2000) é
a principal praga apícola juntamente com a traça das
colmeias (Galleria mellonella L.) tem causado sérios
danos nas colmeias de Apis mellifera L. do Instituto
Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul,
trazendo consequências como enfraquecimento das
colmeias, causando grande mortalidade de abelhas. A
varroa é uma praga que também já foi observada
atacando abelhas nativas como as mandaçaias (Melipona
quadrifasciata Lepeletier). O seu monitoramento deve ser
constante nos apiários e quando os índices forem
superiores a 5% o apicultor deve tomar medidas de
controle permitidas no Brasil, como o controle
populacional de zangões e em índices mais elevados
utilizar ácidos orgânicos como o ácido oxálico e óleos
essenciais como o timol, mentol e o eucaliptol, que tem
comprovada eficácia na redução do acaro em crias e
abelhas adultas (CASTAGNINO e ORSI, 2014), e a troca
da rainha. O objetivo desse trabalho foi de acompanhar os
índices mensais da incidência do acaro Varroa destructor
nas colmeias do Instituto Federa Catarinense Campus
Santa Rosa do Sul.

METODOLOGIA
Para verificar o índice de varroa presente nas colmeias do
Instituto Federa Catarinense Campus Santa Rosa do Sul
(IFC-SRS), foram coletadas amostras mensais das
colmeias de fevereiro a dezembro de 2017, excetuandose o mês de julho em razão das férias escolares. As
abelhas eram coletadas nas colmeias através de potes
identificados, levados para o laboratório de Bromatologia
do IFC-SRS, onde era adicionado em cada pote 100 ml
de água e 1 ml de detergente, agitado o pote por três
minutos, após era adicionado 5 ml de álcool para diminuir
a espuma e todo o conteúdo presente no pote era
despejado em bandejas de alumínio, contadas as abelhas
e os ácaros presentes. Os resultados obtidos foram
submetidos a análise de variância e ao teste de Tukey ao
nível de 5%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nos meses avaliados a média do índice de infestação do
ácaro varroa nas colmeias do IFC-SRS foi de 4,29%
(Tabela 1). O índice é considerado aceitável,
demonstrando que as abelhas estão controlando o ácaro
através de limpeza entre elas (comportamento de

Tabela 01 – Medidas descritivas da incidência de varroa
em colmeias do Instituto Federal Catarinense Campus
Santa Rosa do Sul no ano de 2017.
Mês

Fev

Méd. 3,8ª
Mín.

0

Mar

Abr

4,2ª

3,4ª

0

0

Mai

Jun

Ago

Set

Out
b

2,1ª 3,2ª 2,9ª 3,4ª 12,6
0

Máx. 28,6 15,6 11,3 10,4

Nov

Dez

3,6ª 3,56ª

0

0

0

0

0

0

8,1

10,3

9,7

69,3

11,1

11,8

Fonte: Autor.

No mês de outubro houve aumento significativo (P<0,05)
nos índices de varroa, acredita-se que esse aumento está
atrelado a aplicação de defensivos nas lavouras de arroz
próximas ao apiário, que causaram diminuição na
população das colmeias chegando até a extinção de
algumas.
Em algumas colmeias avaliadas não foram detectadas
varroa (0%) enquanto que em outras os índices são
considerados altos, chegando ao valor em outubro de
69,32%, considerado extremo, devendo dar atenção a
colmeia avaliada, como a introdução de técnicas de
controle da varroa e troca de rainha que imprima em suas
filhas melhor comportamento de grooming.

CONCLUSÃO
O monitoramento da varroa deve ser constante devendo
ser utilizado métodos de controle quando as colmeias
apresentarem valores acima de 5%. No controle ficou
evidenciado que o ácaro possui comportamento
oportunista, atacando colmeias com populações fracas.
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Palavras-Chave: Resíduos Químicos, Efluentes, Tratamento.
quanto à presença de Ag+, obtendo-se resultado negativo,
o que indica que o tratamento foi eficiente.

INTRODUÇÃO
A partir dos anos 1990 no Brasil, grandes empresas têm
investido em programas que minimizem os impactos
causados por seus resíduos químicos (ALBERGUINI et
al., 2003). Para uma instituição de ensino, a situação é
mais complexa quando se considera a grande diversidade
dos resíduos produzidos, apesar da menor quantidade
gerada (SILVA et al., 2010). Os experimentos realizados
em atividades de ensino, pesquisa e extensão em um
Laboratório de Química, na maioria das vezes, geram
resíduos perigosos que requerem um cuidado especial
em relação ao seu destino. Desta forma, um programa de
gerenciamento de resíduos nestas unidades está
relacionado ao treinamento dos estudantes, formação
profissional de técnicos de laboratório e professores,
capacitando-os a trabalharem dentro de normas
apropriadas de gerenciamento de resíduos químicos
(BENDASSOLLI et al., 2003). Neste contexto, o objetivo
deste trabalho foi construir uma estação de tratamento de
efluentes laboratorial para tratar os efluentes líquidos
gerados nas aulas experimentais dos laboratórios de
química do IFSC/Campus Criciúma.

METODOLOGIA
A construção dos tanques foi efetuada em caixas de vidro
temperado com impermeabilização de silicone. A conexão
das etapas foi feita com registros e canos de PVC, sendo
o fluxo do primeiro tanque (mistura) para o segundo
tanque (decantação) e para o terceiro tanque (filtração)
por gravidade. Foi preparado um sistema de filtração com
camadas de pedregulhos, areia grossa, areia média, areia
fina e carvão ativado. Foi feita também a construção de
um suporte de madeira em formato de escada para dispor
os tanques de tal maneira que permitisse a passagem do
fluxo de um tanque para o outro por ação da gravidade.
Para a etapa de testes do sistema de tratamento foi
escolhido um resíduo contendo prata (Ag +) na
concentração de 0,05 M (5,39 g/L). Inicialmente foi
efetuado um teste para escolha do melhor agente
floculante. Ao resíduo de Ag+ foi adicionado cal, sob
agitação, até obter um pH entre 10 e 11. Em seguida,
foram adicionadas diferentes concentrações dos agentes
floculantes Al2(SO4)3 e FeCl3 com posterior agitação e
verificação da quantidade de lodo formado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A estação de tratamento de efluentes construída e
instalada está apresentada na Figura 1. Para o teste do
agente floculante, obteve-se como melhor resultado o
FeCl3 na concentração de 2,0 g/L. Após definidas as
melhores condições para o tratamento do resíduo de Ag+,
foi efetuado o teste da estação de tratamento de efluentes
(Figura 2). O efluente tratado foi testado qualitativamente

Figura 01 – Estação de Tratamento de Efluentes.

Fonte: Os autores.
Figura 02 – Tratamento do resíduo de prata (Ag+). (A)
Mistura; (B) Decantação; (C) Filtração.
A
B
C

Fonte: Os autores.

CONCLUSÃO
O teste da estação de tratamento de efluentes laboratorial
foi satisfatório, no entanto, mais testes deverão ser
realizados utilizando outros tipos de efluentes. Este
trabalho contribuiu para a formação acadêmica dos
discentes envolvidos, promovendo uma oportunidade de
aprendizagem, treinamento e sensibilização, permitindo
que os mesmos desenvolvam uma postura comprometida
com o meio ambiente.
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Palavras-Chave: Consórcio, Forragem, Perene, Temperatura

INTRODUÇÃO
O Tifton 85 (Cynodon spp.) e a Hemartria (Hemathia
altíssima) são forrageiras perene de estação quente,
utilizada na alimentação de bovinos no litoral sul
catarinense, apresentam características de resistência ao
pisoteio por possuir raízes em forma de estolões e
reservas nos rizomas, garantindo vigor de rebrote pós
pastejo e resistência ao não significando boa produção de
massa verde durante os meses mais frios, e sim bom
rebrote assim que as temperaturas aumentarem e os dias
ficarem mais longos, por essas condições é que durante
os meses de junho até setembro essas gramíneas
apresentam baixo rendimento por área, para sanar o
déficit forrageiro surge a possibilidade da utilização do
consorcio com Aveia (Avena strigosa) e Azevém (Lolium
multiflorum). Esse trabalho tem o objetivo de mensurar a
produção de massa verde nos meses de junho, julho,
agosto e setembro em pastagens de Tifton 85 e Hemartria
sobressemeadas com Aveia ou Azevém.

METODOLOGIA
As avaliações foram realizadas na área de agrostologia
do Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do
Sul. As sobressemeaduras de Aveia ou Azevém foram
realizadas no mês de abril de 2017, após o rebaixamento
do Tífton 85 e da Hemartria a 10 cm. Para aveia foram
utilizadas 80 kg/ha, para o azevém 30 kg /ha de
sementes, considerando para o cálculo 100% de
germinação e 100% de pureza. Foram implantados quatro
canteiros de sobressemeadura de aveia e quatro
canteiros de sobressemadura de azevém para o Tífton 85
e para a Hemartria. A primeira avaliação foi realizada 40
dias após o plantio, com repetições a cada 28 dias para
avaliação da produção de massa verde perdurando até o
mês de setembro. As avaliações foram realizadas através
de três cortes por canteiro na altura de 15 cm com área
conhecida de 0,25m². Os resultados foram submetidos a
análise de variância e ao teste de Tukey ao nível de 5%
através do pacote estatístico PAST 3.20 (Hammer, 2018).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As avaliações realizadas não apresentaram diferença
(P>0,05) entre a produção média de massa verde das
forragens Tifton 85 e Hemartria consorciadas com Aveia
ou Azevém, sendo os valores médios de produção de
massa verde de 11.349; 12.079; 11.980 e 12.010 kg.ha-1
para o Tifton 85 + aveia; Tifton 85 + Azevém; Hemartria +
Aveia e Hemartria + Azevém, respectivamente(Tabela 1).

Tabela 01 – Médias da produção de massa verde das
forragens tifton85 (T) e hemartria (H) consorciadas com
aveia (AV) ou azevém (AZ) nos meses de junho, julho,
agosto e setembro de 2017
Trat
Jun
Jul
Ago
Set
Acumulado
T+AV
7.002
6.917
9.918
21.559
45.396ª
T+AZ
3.712
9.005 10.633 24.966
48.316ª
H+AV 9.406
6.415
8.323
23.777
47.921ª
H+AZ
7.577
7.689
8.994
23.780
48.040ª
Média 6.924a 7.506a 9.467a 23.520b
Fonte: Autores.
No mês de setembro, quando as temperaturas favorecem
as gramíneas tropicais a produção de massa verde foi de
23.520 kg.ha-1 superior aos 6.934; 7.506 e 9.467 kg
produzidos nos meses de junho, julho e agosto. Esse fato
se deu pela ótima condição de crescimento (temperatura
e pluviosidade) do Tifton 85 e da Hemartria que abafaram
o crescimento do azevém não permitindo que esse
completasse o ciclo da cultura e da aveia que já estava
em seu final de ciclo. Pode-se ressaltar que os meses de
junho, julho e agosto apresentaram temperaturas médias
abaixo dos 17°C, como também no mês de julho baixa
pluviometria 1,6 mm, não favorecendo o crescimento das
forragens. Enquanto que no mês de setembro a
temperatura média foi de 20°C e pluviometria de 97 mm
(INMET, 2018), favorecendo o desenvolvimento das
forragens de estação quente.

CONCLUSÃO
O consórcio de Tífton 85 e da Hemartria com aveia ao
azevém são opção para melhorar a produção de massa
verde durante os meses de inverno na região,
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Palavras-Chave: Apicultura, Coleta de enxames, Preservação.
do Sul, localizado nas coordenadas 29º06’09.5”S e
49º48’42.1”W.

INTRODUÇÃO
Coletar os enxames de abelhas Apis mellifera, contribui
não só para a conscientização de preservação deste
inseto, que desempenha papel tão importante na
natureza, mas também para alertar a população da
Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense AMESC sobre os possíveis acidentes que esses insetos
podem ocasionar devido a seu habito defensivo. Estes
enxames naturalmente se dividem, quando possuem boa
reserva de alimento e superpopulação na colmeia, onde
parte do enxame nidifica em novo local. A região da
AMESC possui alternância de vegetação e de locais
povoados, como também muitas colmeias em produção,
devido isto, ocorre inúmeras enxameações em que
acabam fixando-se em casas ou arredores, causando
transtornos. Devido ao extinto de proteção da colônia
apresentado pelas abelhas, estas são consideradas pela
população como agressivas, e essas pessoas acabam
matando os enxames por meio da utilização de veneno
e/ou fogo, causando desaparecimento dos enxames
naturais, que consequentemente leva a diminuição de
insetos polinizadores nas áreas agrícolas e na dificuldade
de manutenção de áreas de preservação ambiental. O
objetivo deste trabalho foi coletar os enxames que se
instalam em locais inapropriados devido a constante
presença de humanos e animais, evitando acidentes,
preservando as Apis mellifera, integrando a comunidade e
o IFC, resguardando esses no apiário do IFC para
possibilitar estudos e aulas práticas na área da apicultura.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o primeiro semestre de 2018 foram solicitadas
coletas nas cidades de Araranguá, Sombrio e Santa Rosa
do Sul, totalizando sete enxames de abelhas Apis
mellifera coletados. Os enxames estavam localizados em
caixarias de casa, armário, galhos de árvores. A maioria
dos enxames se adaptou a caixa langstroth e ao
ambiente, sendo transferidas para o apiário de
quarentena do IFC Campus Santa Rosa do Sul.
Figura 01 –Enxame localizado em armário, transportado
para IFC mantido em seu local.

Fonte: Autor.
Figura 02 – Enxames sendo retirados de caixarias.

METODOLOGIA
Ao detectarem enxames em seus locais de moradia ou
trabalho, os residentes da região da AMESC entram em
contato com o IFC, que repassavam a informação para o
Grupo de Estudos Apícolas – GEA, responsável por
realizar as coletas. Posteriormente a equipe retoma
contato com o solicitante, reunindo informações sobre o
exato local onde o enxame está, e combinando a
disponibilidade de ambos para realizar o serviço. Após a
equipe se desloca até o local de captura, com veículo de
carroceria aberta, com a estratégia traçada para a
retirada, levando as ferramentas necessárias a situação,
como escada, serrote, pé de cabra, equipamentos
apícolas, entre outros. As abelhas eram transferidas para
caixas núcleos ou caixa langstroth, identificadas com o
logo da Instituição, dependendo do tamanho do enxame,
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. Após a coleta do
enxame aguardava-se um período de sete dias para
realizar o transporte ao apiário de quarentena, e após seis
meses de monitoramento de pragas e doenças esses
eram transferidas ao apiário do IFC Campus Santa Rosa

Fonte: Autor.

CONCLUSÃO
O trabalho beneficiou vários moradores da região da
AMESC, além de contribuir para a diminuição de
acidentes com Apis mellifera, preservar estes
importantes polinizadores, reduzindo a mortalidade
de enxames.
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Palavras-Chave: Radiografias, Reciclagem, Conscientização.

INTRODUÇÃO
As radiografias são constituídas de uma base de acetato
de celulose, coberta por uma fina dispersão de haletos de
prata em gelatina, formando uma emulsão sensível à radiação (KUYA, 1993). Além de um metal com alto valor
agregado, a prata também é classificada como um metal
pesado, ou seja, tem um efeito cumulativo no organismo,
que pode causar diversos problemas à saúde do indivíduo
(BENDASOOLLI, 2003). O descarte incorreto de radiografias, em aterros sanitários comuns, faz com que a prata
localizada na lâmina sofra o processo de lixiviação, causado pela água que corre entre os resíduos. Essa água
pode contaminar, posteriormente o solo e os lençóis freáticos. Assim, se houver problemas na impermeabilização
do aterro, ocorrerá danos à saúde humana (ANTUNES,
2011). Considerando essa problemática, os objetivos deste trabalho foram efetuar um levantamento de dados sobre a condição atual de descarte de radiografias na região
de Criciúma, promover a conscientização da comunidade
escolar do IFSC – Campus Criciúma, realizar a coleta e a
reciclagem das radiografias.

zação da comunidade escolar do IFSC - Campus Criciúma. Por meio da pesquisa realizada nos estabelecimentos
de saúde, evidenciamos que a maioria deles, atualmente
trabalha com radiografias digitais.
Figura 01 – Etapas da reciclagem das radiografias. (a)
Remoção da prata das radiografias com hipoclorito de
sódio; (b) Filtração; (c) Pré-calcinação; (d) Calcinação em
mufla; (e) Prata obtida.

METODOLOGIA
A conscientização sobre os impactos ambientais relacionados ao descarte de radiografias foi realizada no IFSC –
Campus Criciúma, onde houve um diálogo com a comunidade escolar, apresentando os riscos do descarte inadequado e a proposta do presente trabalho. Ocorreu também a instalação de um ponto de coleta de radiografias
no campus. Consoante à conscientização, foi realizado
também um levantamento de dados na região de Criciúma, em estabelecimentos de saúde que fazem o uso de
radiografias. As radiografias coletadas foram encaminhadas para o processo de reciclagem, onde foram mergulhadas em uma solução de hipoclorito de sódio de concentração comercial, e retiradas após estarem limpas
(Figura 1a). Posteriormente, a solução de hipoclorito foi
decantada por um dia, e logo após retirada por sifonação.
Na sequência, foram adicionados 6,18 g de hidróxido de
sódio (NaOH) e 12,37 g de sacarose (C12H22O11), para
200 mL de lodo formado. Logo após essa solução passou
por um aquecimento durante 1 hora à 90°C. Após o aquecimento efetuou-se uma filtração (Figura 1b), seguida de
uma pré-calcinação (Figura 1c) para facilitar o próximo
processo. Por fim, as cinzas do papel filtro foram levadas
para uma mufla, onde permaneceram por 2 horas em uma
temperatura de 1000°C (Figura 1d). Após a calcinação em
mufla obteve-se a prata metálica pura (Figura 1e).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A extração da prata foi bem-sucedida, resultando ao final
do trabalho, em um total de 0,80 g. As 25 radiografias
limpas (contendo apenas o acetato de celulose) serão
utilizadas em atividades da disciplina de artes. Além disso, a divulgação da coleta das radiografias e do risco do
seu descarte inadequado, contribuíram para a conscienti-

Fonte: Os autores.

CONCLUSÃO
As atividades realizadas no presente trabalho foram de
suma importância para a formação acadêmica dos discentes envolvidos, já que possibilitaram um maior contato
destes com a área laboratorial, além de despertar o interesse pela pesquisa e uma consciência ecológica. Os
próximos passos para o projeto serão levar a coleta e a
conscientização para além do campus.
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Palavras-Chave: Ozônio, Arroz, Fungos.
Figura 01 - Perfil de concentração de O3 no estado
estacionário.

INTRODUÇÃO
O gás ozônio (O3) é eficiente contra microrganismos e
tem inúmeras aplicações na indústria de alimentos (Savi
et al., 2014). Além disso, órgãos internacionais autorizam
seu uso em alimentos já que o O3 não deixa resíduos
(FDA, 1982). Os objetivos deste trabalho foram: 1) Desenvolver modelo matemático capaz de prever a propagação do O3 em silo piloto de armazenamento; 2) Avaliar
a sua aplicação como agente descontaminante de fungos
filamentosos.

METODOLOGIA

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 1 ilustra a distribuição do O3 quando atingido o
estado estacionário. Para a simulação foram adotados os
parâmetros de transporte, propriedades físicas, característica de meios porosos e a cinética de primeira ordem de
interação do O3 com os grãos de arroz. Como observado
na Figura 2, análises realizadas após 180 min de exposição com O3 apresentaram os melhores resultados. Neste
tempo, a inibição dos fungos foi completa (100%) na porção inferior do silo de armazenamento. Nas outras porções, central e superior também houve uma ampla redução, atingindo 94% e 82% de inibição. É importante destacar que a porção inferior do silo, onde ocorre a entrada
do gás O3, as amostras apresentaram melhores resultados, obtendo 95% de redução fúngica com relação ao
controle mesmo no menor tempo de exposição (30 min)
(Figura 3).

Fonte: autores.
Figura 03 - Atividade antifúngica do tratamento com gás
O3 em amostras de arroz coletadas no silo piloto de
armazenamento.
Colônias fúngicas (10 2 UFC/g)

O modelo de propagação do O3 em silo foi constituído
pelas equações de conservação da espécie química e de
transporte em meios porosos. Na extremidade inferior foi
injetado o O3 e na saída superior do silo, foi monitorado a
concentração em função do tempo. Após compatibilização
do modelo com os dados experimentais, foi realizada a
análise microbiológica para avaliar a contagem total de
fungos filamentosos por meio de diluições de até 10 -2. Os
tempos de exposição foram 30, 90 e 180 min sendo que o
perfil de concentração é ilustrado na Figura 1. Para isto,
foram coletadas as amostras controle (A), sem
tratamento, e em seguida, as amostras tratadas em
diferentes locais do silo: porção superior (B), porção
central (C) e porção inferior (D).

120
Controle
100

Porção Superior
Porção Central
Porção Inferior

80
***

***

60
40

***

***

***

20
***

***

***
***

0
0

30

90

180

Exposição de gás O 3 (min)

Fonte: autores.

CONCLUSÃO
O tratamento com O3 na concentração inicial de 0,6
mol/m³ mostrou ter potencial para redução de fungos
filamentosos do arroz já a partir de 30 min de exposição,
sendo que em 180 min foi possível observar redução total
na porção inferior do silo. O uso desta tecnologia é
vantajoso para indústria de alimentos, uma vez que não
deixa resíduos e é internacionalmente aprovado para uso
em alimentos.
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Figura 02 - Crescimento de colônias fúngicas nos meios
de cultura PDA (Potato Dextrose Agar).

Fonte: autores.
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respectivamente, diferença de 712 kg.ha-1 a favor da
Hemartria.

INTRODUÇÃO
O Tifton 85 (Cynodon spp.) e a Hemartria (Hemathia
altíssima) são forrageiras perene de estação quente, com
grande potencial de utilização em áreas abrangidas pelo
clima tropical e subtropical, motivo pelo qual são utilizadas
em grande escala na alimentação de bovinos no litoral sul
catarinense, o seus métodos de implantação são através
da utilização de mudas com a presença estolões, caules e
de rizomas que os conferem resistência ao pisoteio e bom
vigor de rebrote pós pastejo. Sendo o principal diferencial
entre essas plantas as exigências de solo, enquanto o
Tifton 85 é mais adequado em solos mais drenados a
Hemartria apresenta recomendações em solos menos
drenados. Esse trabalho tem o objetivo de mensurar a
produção de massa verde e massa seca das pastagens
de Tifton 85 e Hemartria no ano de 2017.

METODOLOGIA
As avaliações foram realizadas na área de agrostologia
do Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do
Sul, onde o solo é mal drenado, durante o ano de 2017
em seis canteiros de Tifton 85 e seis de Hemartria, em
cada canteiro forma realizados três cortes com área
conhecida de 0,25m² e esses extrapolados para
determinar a produção por hectare de massa verde, a
altura dos cortes foi a 15 cm do solo, realizadas a cada 28
dias. Para a determinação de massa seca, foram pesadas
sub amostras de cada canteiro e colocadas em estufa de
ar forçado com temperatura entre 55 a 65°C por no
mínimo 72 horas, após as amostras foram retiradas
pesadas e determinado a participação da massa seca na
amostra. Os resultados foram submetidos a teste de T ao
nível de 5% através do pacote estatístico PAST 3.20
(Hammer, 2018).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A produção anual de massa verde estimada entre o Tifton
85 e a foi semelhante (P=0,0799) com valores médios de
12.610 e 16.733 kg.ha-1, respectivamente (Tabela 1).
Apesar da semelhança na estimativa da produção de
massa verde a forragem Hemartria produziu 4.122 kg de
massa seca a mais que o Tifton 85, nas condições
experimentais, essa quantidade de massa verde daria
para alimentar um animal de 400 kg com consumo
estimado de 10% de seu peso vivo de massa verde por
aproximadamente 100 dias.
A produção de massa seca foi superior (P=0,001) para a
forragem de Hemartria quando comparada a do Tifton 85,
apresentando valores médios de 3.580 e 2.868 kg.ha -1,

Tabela 01 – Médias da produção de massa verde e seca
das forragens Tifton 85 (T85) e Hemartria (HEM) no ano
de 2017
Massa verde

Massa seca

Mês

T 85

HEM

T 85

HEM

J

23693

35428

6014

6705

F

11162

21823

3049

2846

M

12026

10696

2852

2136

A

11443

15824

3006

2677

M

9635

25063

1500

13621

J

4817

8491

922

1064

J

7960

7051

1982

1554

A

10275

9813

2217

1507

S

23262

24373

3361

2990

O

9186

7666

2425

1471

N

14529

20246

4061

3955

D

13330

14316

3028

2432

Média
12.610
Fonte: Autores.

16.633

2.868b

3.580a

A condição do solo pode ter influenciado no melhor
desempenho da Hemartria quando comparada ao
Tifton 85, apesar do seu uso em sistemas alagados
para tratamento de águas como relatado por Matos,
et al (2008).

CONCLUSÃO
A condição do solo influenciou nas produções de massa
verde e seca sendo favorecida a Hemartria.
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INTRODUÇÃO
O arroz (Oryza sativa L.) é um cereal de extrema
importância na alimentação humana. É amplamente
produzido no Brasil, com destaque para o sul do país que
detém a maioria da produtividade brasileira (CONAB,
2016). O custo de produção da cultura depende de vários
fatores, entre eles a região onde está inserido, clima, solo,
sistema de cultivo, condições mercadológicas, logística e
como o produtor administra sua propriedade (CONAB,
2016). Para uma boa gestão da propriedade é de extrema
importância o controle de receitas e despesas. Um
importante auxílio para esse controle é o uso de planilhas
de controle de custos. O programa RuralPro 2013 é uma
ótima ferramenta para essa atividade e é disponibilizado
gratuitamente pela Emater-DF

Nota-se, ainda, que os custos variáveis são maiores que
os custos fixos. Isso se deve ao fato de que o produtor
tem todos os seus maquinários e benfeitorias quitados e
os seus custos são basicamente com os insumos para a
safra além da mão de obra e manutenção. A lucratividade
de exploração foi de 20,86%, valor considerado alto e
vantajoso levando em consideração o tamanho da
propriedade. Através do Gráfico 1 percebe-se que o ponto
de equilíbrio foi alcançado quando vendidas 13.889,04
sacas de arroz, ou seja, pagou-se o custo de produção e
a partir disso se obteve lucro.
Gráfico 1. Valor da produção e quantidade vendida da
produção de arroz.

METODOLOGIA
Por meio de entrevista com um proprietário rural do
município de Sombrio, localizado em Santa Catarina,
foram coletados dados sobre a propriedade. A
propriedade possui uma área total de 170 hectares
cultivados, sendo 30 hectares de posse do produtor e os
demais arrendados. Foram coletadas informações sobre
despesas,
custos,
maquinários
disponíveis
na
propriedade, além do lucro obtido com a venda das sacas
de arroz da safra 2016/2017. Esses dados foram inseridos
no programa de análise econômica RuralPro 2013 e
gerando um gráfico e uma análise de custos. Os dados
permitem avaliar se a atividade está sendo viável
financeiramente ou não.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A cultura do arroz demanda um alto custo para
implantação e manejo. A Tabela 1 demonstra um gasto de
R$ 753.428,35 em uma safra.
Tabela 01 – Análise econômica para a cultura do arroz.

Fonte: Os autores (2017).

CONCLUSÃO
Concluiu-se, com o presente trabalho, que a safra
2016/2017 foi rentável para o produtor, apresentando uma
margem líquida de R$ 198.571,65. O dono da
propriedade, ao observar as vantagens de realizar o
controle de custos, aderiu a esta atividade a fim de
controlar os seus gastos e a margem de lucro obtida.
Conclui-se também que o programa de controle de custos
RuralPro 2013 é eficiente para a realização deste tipo de
atividade, porém, para a utilização a nível de produtor
rural foi observado que seria necessário curso de
capacitação para uso do mesmo.
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INTRODUÇÃO
O dia de campo AGROTEC é um método planejado para
apresentar as atividades desenvolvidas no Campus Santa
Rosa do Sul, este evento foi realizado no dia 07 de
outubro de 2017, com a finalidade de despertar o
interesse à adoção de tecnologias que estão sendo
estudas no Campus. O objetivo do AGROTEC é de
perpetuar os resultados dos projetos executados pelos
colaboradores do IFC para a comunidade. Divulgando o
potencial de melhoria das atividades no dia-dia dos
agricultores, através da realização deste dia de campo.

empresas da região. Durante o evento foi aplicado
questionário aos participantes em que eram indagados
sobre a percepção do evento, onde 96,8% responderam
que retornariam a uma segunda edição. Fator que
motivou a equipe a iniciar a organização do segundo
AGROTEC que será financiado através do edital 2/2018
IFC Campus Santa Rosa do Sul.
Figura 01 – Cartaz de Divulgação do AGROTEC.

METODOLOGIA
Para realização do 1° AGROTEC, foram realizados o levantamento dos projetos de ensino, pesquisa e extensão
executados no ano de 2017 no IFC Campus Santa Rosa
do Sul, com um total de 79 projetos dos quais 50 participaram do evento. Foram executadas ações como a de
auxílio nas atividades do projeto “Alternativas forrageiras
para a produção de feno visando a alimentação de coelhos”, distribuição de mudas de espécies nativas na reunião de pais referente ao projeto “Resgate, produção de
mudas e divulgação de espécies de frutíferas nativas e
exóticas para comunidades rurais do litoral sul de Santa
Catarina”, auxilio no corte de amostras de forragens para
avaliação laboratorial dos projeto de pesquisa “Qualidade
nutricional de aveia preta (Avena strigosa schereb.) e
azevém (Lolium multiflorum) em sobressemeadura na
pastagem de tifton 85 (Cynodon sp. Cv.Tifton 85)” e “Altura e qualidade do pasto estabelecendo relações”, e no
projeto de ensino “Plantas forrageiras e seus usos no ensino agrícola”, além de realizar atividades de manutenção
da horta do setor de agricultura I. Também foi desenvolvida a logo do evento, materiais de divulgação como cartazes, flyers e divulgação em redes sociais e site do Campus. As atividades foram inscritas previamente através de
formulário eletrônico, que possibilitou a elaboração de um
mapa com a localização das mesmas dentro do Campus.
Também foram disponibilizados alunos guias para conduzir os participantes aos estandes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram apresentadas 50 atividades as quais envolveram
todos os setores da instituição e mais de 150 pessoas na
divulgação e apresentação destas atividades. As
inscrições realizadas totalizaram 600 inscritos, entre
alunos, pais, visitantes, servidores e representantes de

Fonte: Autores.

CONCLUSÃO
O dia de campo AGROTEC foi além de seu objetivo,
atingindo um público maior que o previsto, e repassando o
conhecimento de alunos e servidores obtido a partir de
projetos de ensino, pesquisa e extensão realizados dentro
do Campus para os pais e produtores rurais em geral.
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INTRODUÇÃO
O estado de Santa Catarina é responsável por 9,3% do
volume do leite produzido no país, ficando na quarta
posição no ranking nacional, atrás apenas de Minas
Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. No ano de 2016, os
catarinenses produziram 3,133 bilhões de litros de leite
com uma produtividade média de 2788 litros/vaca/dia
(IBGE 2016). Para se conhecer bem um sistema de
produção de leite, é necessário conhecer o custo de
produção do leite produzido na propriedade, e a
determinação desse custo pode se tornar uma tarefa
complexa e demorada, pois envolve um grande número de
cálculos e anotações, o que acaba desestimulando os
produtores a realizarem essa prática. Segundo Lopes et al.
(2009), a rentabilidade da atividade pecuária está
diretamente ligada aos índices obtidos, uma vez que todos
eles
têm
influência
direta
na
produção
e,
consequentemente, nos lucros do produtor. Assim,
produtores e técnicos devem estar atentos para identificar
os índices que estão apresentando maior influência
negativa no desempenho da atividade, e dessa forma
identificar os gargalos e, por conseguinte, maximizar a
produção e minimizar os custos. O estudo tem como
objetivos fazer a escrituração zootécnica e o
acompanhamento dos custos de produção e a análise
econômica e financeira de uma pequena propriedade de
leite no extremo sul de Santa Catarina.

animal e planilhas para o controle zootécnico. O controle
leiteiro iniciou a partir do quinto dia após a parição,
realizando-se mensalmente a medição do leite produzido
durante as duas ordenhas. O escore da condição corporal
(ECC) e a estimativa do peso através da medida do
perímetro torácico, também foi realizado uma vez ao mês.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante os sete meses de estudo, as vacas em lactação
apresentaram uma produtividade média de 14,7 litros de
leite por dia, enquanto que o ECC médio nesse período foi
de 3,25 o que é considerado bom ou regular. Já o peso vivo
médio das vacas foi de 401 Kg. A alimentação foi
responsável por 56,42% das despesas operacionais, valor
abaixo do encontrado por Lopes et.al. (2004), que foi de
60,62%. Enquanto que a mão de obra representou 19,49%
dos custos de produção, valor acima do encontrado pelo
mesmo autor que foi de 9,87%. A principal receita da
propriedade é proveniente da venda do leite, em que o litro
apresentou um valor médio de R$ 1,12. O produtor também
realizou a venda de animais como bezerros machos e
vacas de descarte, o que representou 21,5% da receita
obtida durante os meses analisados. O total das receitas
foi R$ 53.872,13 e as despesas foram R$ 38.058,18 o que
representou ao final do período uma receita líquida para o
produtor de 29,35% do total investido.

CONCLUSÃO

METODOLOGIA
O presente estudo foi realizado na Fazenda Daros, situada
no município de Santa Rosa do Sul-SC. O rebanho da
propriedade é composto basicamente por animais das
raças Jersey e em menor número animais da raça
holandesa. O produtor utiliza o sistema de pastoreio
rotativo, com uma área de pastagem cultivada de
aproximadamente oito hectares, dividida em 90 piquetes de
800 m2 cada. A pastagem é composta por hemártria
(Hemarthria altissima), angolinha (Brachiaria spp.), capim
nilo (Acroceras macrum). No inverno foi feita a
sobressemeadura utilizando azevém (Lolium multiflorum
L.) e aveia preta (Avena Strigosa) em todos os piquetes de
pastagem. Após a ordenha, os animais receberam
concentrado, e quando necessário foi feita a
suplementação no cocho com de silagem de milho. A
ordenha é totalmente mecanizada e foi realizada duas
vezes ao dia, sendo que durante o estudo encontrava-se
14 vacas em lactação. Primeiramente foi realizado um
levantamento das condições atuais da propriedade em
termos de gerenciamento econômico, infraestrutura,
número/categorias de animais, manejos: alimentar,
reprodutivo e sanitário. Na segunda etapa foram
formuladas planilhas para anotações de todas as despesas
e receitas da propriedade, fichas individuais para cada

A atividade leiteira na propriedade é viável, porém o
produtor deve ter um controle de todos os custos e receitas,
além, de um bom controle zootécnico do rebanho. E que,
com uma eficiente apuração e gerenciamento de custos da
atividade, o produtor pode controlar da melhor forma
possível o desempenho econômico e financeiro da
propriedade, utilizando-se do custo de produção como
ferramenta para o desenvolvimento produtivo e a
continuidade do negócio.
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alterar a realidade social em que está inserido. É por
meio de ações desta natureza que podemos

INTRODUÇÃO

estimular

o

desenvolvimento

de

uma

cultura

O Basquetebol, assim como o Vôlei e o Han-

esportiva, democratizando o acesso ao esporte, e por

debol, é um esporte coletivo pouco difundido no Bra-

consequência melhorar a qualidade de vida de cada

sil, tendo o futebol a grande concentração midiática

um de seus beneficiados e, por que não também, a

no nosso país. Porém, nos últimos anos, diversos fa-

qualidade da oferta do esporte em nossa sociedade,

tores, como a realização dos jogos olímpicos no Bra-

ou seja, de um esporte que agrega, forma, e não

sil, houve motivos para o público em geral conhecer

simplesmente, classifica e exclui.
Ainda neste sentido, cabe ressaltar que não

e querer praticar novas modalidades, sendo o Bas-

é de hoje que o esporte passou a ser visto como algo

quete um destes.
Tendo observado o interesse de diversos

a

mais

do

que

apenas

um

esforço

físico,

alunos na prática deste esporte, surgiu a necessi-

configurando-se também como um meio de alcançar

dade de se realizar um trabalho que envolve todos os

outros fins, como o de se educar pelo esporte.

aspectos de treinamento e regras deste esporte. Devido ao interesse mútuo dos alunos de diversas séries do Ensino Técnico do Campus Santa Rosa do
Sul do Instituto Federal Catarinense, montou-se a
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proposta de treinamentos semanais com a participação efetiva de, aproximadamente, vinte alunos
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Com a boa procura pelos discentes pelo
esporte objetivou-se, como consequência deste
trabalho, a preparação dos alunos para competições
como jogos escolares, amistosos e demais jogos, e
por consequência, representarem a instituição da
qual fazem parte, como ocorrido no 2º Jogos do
Instituto

Federal

Catarinense,

executados

em

Blumenau

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No decorrer

do

projeto

a

prática

do

basquetebol, dentro dos seus limites, desenvolveu
experiências e vivências educadoras que conduziram
os discentes à busca da autonomia, do discernimento
e, por consequência, da capacidade de intervir e de
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Palavras-Chave: Abelha nativa, Meliponicultura, Diversificação, Informação.

INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A difusão de conhecimento sobre meliponíneos, é um
projeto aprovado no edital 1/2018 IFC Campus Santa
Rosa do Sul e está inserida 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”. A
meliponicultura é o manejo racional das abelhas nativas
ou indígenas sem ferrão. No Brasil os indígenas foram os
primeiros a manipularem elas, adquirindo uma perícia
exclusiva deles, com sorte transmitidas para caboclos e
ribeirinhos mais próximos, e são conhecidas por sem
ferrão por possuírem o ferrão atrofiado, facilitando o
manejo e convivência com as mesmas, mesmo que elas
possuam outras formas de defesa. Após ficar esquecida
durante muito tempo, devido a introdução das abelhas
Apis mellifera L., estão aos poucos sendo estudadas e
regulamentadas a sua criação (IN 346/2004 do
CONAMA/IBAMA), pois criar racionalmente as abelhas
nativas têm grande significado, no sentido ambiental,
social e econômico. O objetivo do trabalho é levar o
conhecimento adquirido ao longo do tempo sobre as
abelhas nativas para alunos, servidores, e visitantes do
IFC Campus Santa Rosa do Sul, para que estes possam
reconhecer as mesmas na natureza, e todos juntos
preservarem a existência de espécies tão essenciais para
o meio ambiente.

O Grupo de Estudos Apícolas - GEA participou de dois
Encontros de Meliponicultura da Região de Criciúma.
Visitou o meliponário do IFC Campus Camboriú,
meliponário do sr. Leonardo em Maquiné/RS, Meliponário
Zanela em Criciúma/SC, e três vezes o meliponário do sr.
Jorge Venson em Balneário Rincão/SC, com realização
de prática de divisão de enxames. Dois membros do
grupo participaram do curso EAD Biologia das Abelhas
Sem Ferrão ministrado por Murilo S. Drummond. Foram
realizadas inúmeras observações de abelhas nativas em
flores, sendo estas abelhas sociais e solitárias, mostrando
a presença desses importantes insetos para a
polinização. O empenho em relação ao tema, vem
somando conhecimento sobre as abelhas nativas,
permitindo perpetuar as informações para alunos em sala
de aula, para agricultores familiares da região e visitantes
de outras instituições da região (FIGURA 1), sendo que
esta divulgação é realizada pelos estudantes bolsistas do
projeto com o auxílio de outros alunos membros do GEA,
sob supervisão de professores e técnicos agrícolas do
Campus.
Figura 01 – Visita da Escola Básica Municipal Leonardo
Pedro Thomaz e Escola Presidente Tancredo de Almeida
Neves - Praia Grande/SC, ao meliponário do IFC Santa
Rosa do Sul.

METODOLOGIA
Em 2016 a meliponicultura começou a ser explorada pelo
grupo de estudos apícolas (GEA) do IFC Campus Santa
Rosa do Sul, que deu início aos trabalhos estudando
sobre as abelhas nativas, buscando conhecimento em
diversos locais incluindo a biblioteca do Campus, internet,
cursos presenciais e online, trabalhos científicos,
encontros com meliponicultores, visitas a meliponário, e
observação dos visitantes florais. Ao observar a visitação
das abelhas nas flores as mesmas foram fotografadas,
criando um banco de imagens disponibilizado em rede
social (FACEBOOK), que é usado para mostrar as
abelhas na natureza, em aulas e eventos. No final de
2016 foram adquiridas duas colmeias da abelha nativa
Mandaçaia (Melipona quadrifasciata Lepeletier), formando
o embrião do meliponário do IFC Campus Santa Rosa do
Sul, que posteriormente em 2018 aumentou a coleção
com mais duas caixa de Melipona quadrifasciata
Lepeletier e uma de Jataí (Tetragonisca angustula
Latreille), estas colmeias estão sempre disponíveis para
serem observadas (FIGURA 1).

Fonte: Do autor.

CONCLUSÃO
Difundir conhecimento sobre as abelhas nativas é
fundamental. Deve ser constante, pois novas informações
estão surgindo frequentemente. E deve estar associado a
sua função de polinização e seu potencial na geração de
rentável.
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PREDIÇÃO DE ALIMENTOS NA PRODUÇÃO LEITEIRA
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Palavras-Chave: Análise de dados. NRC (2001). Formulação de dietas.

INTRODUÇÃO
A produção de leite hoje em dia é uma das mais
consideráveis atividades para a agricultura familiar no
Brasil. A pecuária leiteira em nosso país vem cada vez mais
crescendo nas propriedades rurais de pequenos e médios
produtores. Muitos são os fatores que influenciam na
produção e no que corresponde a sua rentabilidade, assim,
a otimização e o gerenciamento dos recursos aplicados no
procedimento tornam-se essenciais para o sucesso nas
inúmeras esferas da operação. Nesse sentido, Rennó et al.
(2008), afirma que a alimentação dos aninais representam
de 30 a 40% dos custos operacionais totais nas
propriedades. Levando em conta esse fator, obter meios
para reduzir os gastos apresenta-se como indispensável.
Desta maneira, apresentaremos nesse trabalho os remates
parciais de uma revisão bibliográfica que estamos
realizando, com o objetivo de analisar artigos científicos
que utilizam o National Research Council (NRC, 2001) no
manejo da alimentação de vacas leiteiras em lactação. O
objetivo é estudar os resultados obtidos nas pesquisas que
utilizam o NRC (2001) para formulação das dietas
fornecidas aos animais, para futura aplicação do mesmo
em pequenas propriedades com produção leiteira do
entorno do Instituto Federal Catarinense – Campus Santa
Rosa do Sul.

METODOLOGIA
Foi pesquisado na Scientific Electronic Library Online
(Scielo) dois títulos: ‘Dairy Cow’ e ‘Vacas Leiteiras’, com os
seguintes filtros: Idioma; Português; Ciências Agrárias;
Citável; Artigo; sendo destes, apresentados dados de dois
trabalhos cujo realizamos a análise: MAGALHAES, André
Luiz Rodrigues et al.(2004); SANTOS, Flávio Augusto
Portela et al.(2006). Com base no National Research
Council (NRC, 2001), em Nutrient requeriments of dairy
cattle, analisamos os dados apresentados nos artigos no
que diz respeito a composição e volume de leite aferidos e,
quantidade de matéria seca (MS) fornecida aos animais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas tabelas a seguir são apresentados os dados oriundos
dos trabalhos analisados, que utilizam alimentos
alternativos para alimentação de vacas leiteiras.
Figura 01 – Utilização da cana-de-açúcar na alimentação
de vacas leiteiras.

Tabela 2- Utilização de levedura na alimentação de vacas
leiteiras.

Fonte: SANTOS, Flávio Augusto Portela et al.
Podemos perceber que volume de produção das vacas se
manteve semelhante, mesmo com a introdução de
alimentos alternativos ao utilizado tradicionalmente na
alimentação de vacas leiteiras. Pressupomos os resultados
obtidos se devem a formulação das dietas utilizando-se o
NRC (2001). A quantidade, quanto a qualidade da
alimentação, influenciam nos resultados adquiridos, tanto
em termos de produção quanto em qualidade do leite.

CONCLUSÃO
Finalizamos junto aos resultados parciais dessa pesquisa,
que o manejo da alimentação da vaca leiteira arrisca-se ser
definitivo nos gastos, e na rentabilidade que pode ser
alcançada na produção. Consideramos que o NRC (2001),
poderá ser uma importante ferramenta para o
aprimoramento das atividades do pequeno produtor de
leite, os quais pretendermos auxiliar na continuidade dessa
pesquisa, aplicando os conhecimentos adquiridos nesse
trabalho.
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Palavras-Chave: Ciências da Natureza, Currículo de Biologia, Ensino de Biologia.
ofertados no IFSC Câmpus Criciúma com vistas a
subsidiar futuras revisões dos PPCs.

INTRODUÇÃO
A reforma do Ensino Médio (EM) é uma mudança na
atual estrutura e instrumento para a melhoria da
educação no país (BRASIL, 2017). Estas mudanças
envolvem a adoção de uma parte comum e obrigatória,
a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e outra
em que os estudantes poderão os escolher a área para
aprofundarem seus estudos (BRASIL, 2017). Nos
Institutos Federais, os estudantes que ingressam no
EM fazem antecipadamente a opção por uma área
profissionalizante por meio de cursos técnicos
integrados. Neste contexto, a Biologia pode ser uma
disciplina relevante ou insignificante para os
estudantes dependendo do que for ensinado e de
como isso for feito (KRASILCHIK, 2005). O que os
estudantes conhecem sobre Biologia quando
ingressam no EM? Eles têm ideia de que temas serão
abordados? O que eles esperam, gostariam ou têm
interesse em aprender durante as aulas de Biologia?
As respostas para estas e outras questões deveria ser
de conhecimento dos professores de Biologia, pois
são estes que devem selecionar os temas que
abordarão e para isto precisarão considerar os tempos
e espaços disponíveis, o menor número de aulas nos
cursos técnicos integrados e o desafio de proporcionar
conhecimentos para a formação pessoal, intelectual,
social e profissional do estudante. Este estudo teve
como objetivo analisar os conhecimentos e
expectativas dos estudantes ingressantes dos cursos
técnicos integrados do IFSC Câmpus Criciúma acerca
da Biologia com vistas a subsidiar os professores da
área na tarefa de selecionar os temas a serem
abordados nas aulas.

METODOLOGIA
Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva e
contou com o estudo dos documentos oficiais que
norteiam a Educação Básica e Profissional mediante
busca em sítios oficiais. A obtenção dos dados junto
aos estudantes foi realizada por meio de uma pesquisa
qualiquantitativa com aplicação de um questionário
semiestruturado para 118 estudantes ingressantes em
2018 nos cursos técnicos integrados ofertados no
IFSC Campus Criciúma. O questionário continha cinco
questões: 1) Você sabe qual o objeto de estudo da
Biologia? Se sim, qual?; 2) Você já teve aulas de
Biologia anteriormente a 2018? Se sim, onde e que
temas estudou?; 3) Dos temas que estudou em
Ciências no Ensino Fundamental, quais você acha são
relacionados à Biologia?; 4) Quais temas de Biologia
você considera que poderiam contribuir para sua
formação pessoal?; 5) Quais temas de Biologia você
considera que mais contribuiriam para sua formação
técnica/profissional?. Os dados foram sistematizados
e analisados e as informações foram relacionadas com
aquelas presentes nos documentos oficiais e nos
Projetos Pedagógicos dos cursos (PPCs) técnicos

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A maioria dos entrevistados (89,8%) conhece o objeto
de estudo da Biologia e apenas 5,9% já haviam
cursado a disciplina antes de 2018. Outros 30,5%
relacionaram coerentemente temas de Ciência do
Ensino Fundamental (EF) com temas de Biologia, o
que já era esperado, pois as Ciências da Natureza
possuem características próprias em termos de
objetos de estudo, metas que buscam, métodos de
pesquisa e linguagens empregadas e tipos de
produtos finais, independente do nível e da
profundidade da abordagem (CALDEIRA; BASTOS,
2009). Os temas de Biologia considerados mais
importantes para a formação pessoal e profissional
foram os relacionados à biodiversidade, à anatomia, à
fisiologia e às patologias humanas. Também foram
citados temas que fazem parte do ENEM e
vestibulares e outros específicos de áreas dos cursos
técnicos, mas que não são temas de Biologia.

CONCLUSÃO
Ao chegarem ao EM os estudantes trazem
conhecimentos e têm expectativas. Conhecê-las é o
primeiro passo para o sucesso no processo ensinoaprendizagem. Os dados obtidos nesta constituem,
agora, em subsídios para os professores de Biologia
na tarefa de selecionar os conteúdos a serem
abordados nas aulas considerando os tempos e
espaços disponíveis e os documentos oficiais, além de
proporcionarem informações para revisões dos
Projetos Pedagógicos dos Cursos.
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Palavras-Chave: Robótica, Educação, Competição.
participação em competições de robótica nacionais e internacionais. A figura 2 apresenta imagem de projeto de
um protótipo construído.

INTRODUÇÃO
Um robô é uma máquina multifuncional, reprogramável,
projetado para realizar uma variedade de tarefas. A
robótica é um ramo do conhecimento tecnológico
destinado a projetar e construir robôs utilizando-se de
conceitos da eletrônica, mecânica e informática [1]. A
Robótica Educacional é um recurso bastante interessante
e rico no processo de ensino e aprendizagem. Ela
contempla o desenvolvimento pleno do aluno, pois
propicia uma atividade dinâmica, permitindo a construção
cultural e, enquanto cidadão, tornando-o autônomo,
independente e responsável [2]. Neste contexto, este
trabalho apresenta algumas experiências com robótica
desenvolvidas no IFSC câmpus Criciúma, nas áreas de
ensino, extensão ou pesquisa, como ferramenta didática
ou preparação para competições.

Figura 02 – projeto de robô desenvolvido por grupo de
pesquisa.

Fonte: autores (2018).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

METODOLOGIA
Para as atividades com Robótica desenvolvidas na área
de ensino e extensão, são utilizados kits de robótica educacional da Lego®. Inicialmente os alunos conhecem os
componentes do kit (peças, controlador, sensores, etc.),
sendo na sequência apresentadas as funcionalidades do
software utilizado para programação. Posteriormente, o
professor demonstra como montar mecanicamente e programar alguns modelos de robôs, tarefa repetida pelos
alunos. Na sequência, cada equipe deve construir e programar seu robô, sendo que ao final deverá estar apto
para executar uma tarefa pré-determinada como exemplo:
seguir uma trajetória e desviar de obstáculos, retirar para
fora da arena robô adversário, etc. A figura 1 apresenta
algumas atividades desenvolvidas com robótica em projeto de extensão.

Através da robótica educacional os alunos tem a oportunidade de aplicar conceitos multidisciplinares: da matemática, da física, da informática, etc. Também se desenvolve
a capacidade de resolver problemas, de aplicar raciocínio
lógico e trabalhar em equipe, [...] resultando em práticas
que promovam o currículo nos seus diversos campos dentro do sistema educacional [3]. Ainda, a possibilidade de
participar de competições estaduais e nacionais como a
Olímpiada Brasileira de Robótica – OBR, onde o IFSC
Criciúma é tricampeão estadual, ou internacionais, como
a Robocup em 2017 (Japão) e 2018 (Canadá). Através
dos projetos de extensão conciliou-se conhecimento acadêmico, cientifico e tecnológico com as demandas da comunidade onde o IFSC Criciúma está inserido, contribuindo para o desenvolvimento regional.

Figura 01 – construção e competição de robôs.

CONCLUSÃO
No âmbito do IFSC câmpus Criciúma, a Robótica
Educacional tem contribuído para aumentar o interesse e
a criatividade dos seus alunos internos ou intencionistas,
integrando conceitos multidisciplinares e promovendo o
desenvolvimento técnico/social.
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Fonte: autores (2018).
Para os alunos internos da instituição (curso técnico integrado em Mecatrônica), as atividades são desenvolvidas
em unidade curricular específica, além de tempo extraclasse estar disponível. Para alunos externos, em projetos de extensão, as atividades são desenvolvidas na
forma de oficinas, com duração total de 16 horas. Além
das áreas de ensino e extensão, na instituição a Robótica
também é fonte de pesquisa. Uma equipe composta por
alunos do curso técnico e Engenharia Mecatrônica foi
formada com o objetivo de projetar e construir robôs para

REFERÊNCIAS
[1] SANTOS, Winderson Eugenio dos. Robótica Industrial:
fundamentos, tecnologias, programação e simulação. 1.
ed. São Paulo: Érica, 2015.
[2] ZILLI, Silvana do Rocio. A robótica educacional no
ensino fundamental: perspectivas e práticas. Dissertação
de Mestrado.Florianópolis: UFSC, 2004.
[3] Secretaria da Educação do Paraná. Diretrizes para o
uso de tecnologias educacionais. Curitiba, 2010.

ISSN: 2526-4044 p. 887 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

EFEITO SUPRESSIVO DA SOLARIZAÇÃO E DO CAPIM-ELEFANTE SOBRE
PLANTAS DANINHAS
Ana Paula Werkhausen Witter1, Bruno Leffa Borges2, Leonardo Geremias Madeira3,
Fagner Barboza Ramos4, Marcos André Nohatto5
1Instituto

Federal Catarinense/Campus Santa Rosa do Sul/ana_werkhausen@outlook.com
Federal Catarinense/Campus Santa Rosa do Sul/ bruno.borges99@hotmail.com;
leo.geremiasmadeira@hotmail.com; fagnerb.ramos@hotmail.com; marcos.nohatto@ifc.edu.br.
2,3,4,5Instituto

Palavras-Chave: invasora, mulching, Pennisetum purpureum.

INTRODUÇÃO
No cultivo agroecológico é proibida a utilização de
herbicidas químicos sintéticos, em função do impacto
toxicológico e ambiental desses produtos. Dessa maneira,
para o controle de plantas daninhas destaca-se a utilização
de cobertura vegetal, reduzindo a germinação e
estabelecimento das espécies pela combinação de fatores
de natureza física, química e biológica. Além dela, outra
estratégia de manejo das plantas daninhas refere-se à
solarização, que consiste na colocação de um filme plástico
transparente sobre solo umedecido, durante o período do
ano de maior radiação solar (PATRÍCIO et al., 2007). Tanto
a solarização como a cobertura vegetal tem grande
potencial de uso para agricultura agroecológica, porém
fatores como tipo de plástico e/ou cobertura, época do ano,
duração do mulching podem influenciar na eficiência
dessas estratégias de manejo de plantas daninhas. Diante
disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito
supressivo da solarização e da cobertura com capimelefante sobre a emergência de plantas daninhas.

METODOLOGIA
O experimento foi conduzido em área experimental
pertencente ao IFC Campus Santa Rosa do Sul durante a
estação de cultivo nos anos 2017 e 2018. O delineamento
experimental adotado foi blocos casualizados, com quatro
repetições. Cada unidade experimental com área de 3,75
m2 (2,5m x 1,5m). Os tratamentos foram arranjados em
esquema fatorial (2x2), onde o fator A comparou a
solarização (presença e ausência); e o fator B, a cobertura
com capim-elefante (Pennisetum purpureum) (sem e com)
(4,8 kg/m2 da planta triturada fresca, formando camada de
aproximadamente 5 cm). O filme plástico, transparente de
150 micras, foi inserido nas unidades experimentais
determinadas com intuito de provocar a “solarização”
(Figura 1), sendo que este foi mantido na superfície do solo
por 20 dias. Aos 10 e 40 dias após o final da solarização
(DAS), ou seja, da retirada do plástico e implantação da
cobertura vegetal, foram efetuadas amostragens das
plantas daninhas, cortadas rente ao solo para
determinação da massa seca (MS - gramas) nas parcelas.
Para isso, arremessou-se, aleatoriamente, um quadro
vazado de madeira com 0,4 m de lado e área interna de
0,16 m², sendo uma repetição por parcela. Os dados foram
submetidos à análise de variância (p≤0,05). No caso de ter
sido constatada significância estatística, foi feita
comparação de médias pelo teste Tukey (p≤0,05).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Não houve interação entre a solarização e cobertura
vegetal, somente o efeito simples desses fatores (Tabela
1). Aos 10 DAS, observou-se que as parcelas submetidas
a solarização apresentaram menor MS, enquanto que aos
40 DAS ocorreu o contrário, ou seja, a solarização
potencializou a produção da variável. Acredita-se que o

tempo em que o plástico permaneceu na superfície do solo
não foi suficiente para o controle de plantas daninhas; e
ainda, supõe-se que o tratamento favoreceu a quebra de
dormência das sementes, aumentando a população das
plantas daninhas. Em ambos os períodos de avaliação,
observou-se que a utilização do capim-elefante reduziu a
MS (Tabela 1), que demonstra a importância da cobertura
vegetal para supressão de plantas.
Tabela 01 – Massa seca da parte aérea das plantas
daninhas (g) aos 10 e 40 dias após o final da solarização
(DAS) em função dos tratamentos experimentais.
Tratamento
10 DAS
40 DAS
Solarização
Ausência
0,31 a*
19,76 b
Presença
0,22 b
35,39 a
Capim-elefante
Sem
0,47 a
39,00 a
Com
0,06 b
16,15 b
CV (%)
26,1
19,6
* Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não
diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05).
Fonte: Autor, 2018.
Figura 01 – Implantação do filme plástico nas unidades
experimentais designadas a fim de provocar a solarização.

Fonte: Autor, 2018.

CONCLUSÃO
A adição do capim-elefante na superfície do solo atuou
como supressor de plantas daninhas, enquanto que a
solarização, onde o plástico foi mantido na superfície do
solo por 20 dias, não foi eficiente para o controle das
plantas daninhas.

AGRADECIMENTOS
Ao Programa de Apoio Financeiro Institucional a Projetos
Científicos e Tecnológicos do IFC Campus Santa Rosa do
Sul (AFIPROJ), pela concessão da bolsa de estudo ao
primeiro autor, além do suporte financeiro para a
implantação e desenvolvimento da pesquisa.

REFERÊNCIAS
PATRÍCIO, F.R.A. et al. Solarização do solo em casa-devegetação e campo para o controle de Rhizoctonia solani
AG-4. Summa Phytopathologica, v.33, n.3, p.245-251,
2007.

ISSN: 2526-4044 p. 888 - 934

7º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul
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INTRODUÇÃO
Os Institutos Federais têm, entre suas finalidades, a de
contribuir para o desenvolvimento dos territórios em que
estão inseridos, valorizando a indissociabilidade entre
formação geral e profissional com vistas à educação integral em prol do fortalecimento dos arranjos produtivos,
sociais e culturais (PACHECO, 2010). Com vistas a fortalecer esse propósito, no Instituto Federal Catarinense
Campus Santa Rosa do Sul (IFC-SRS) a Comissão PROEJA (Programa Nacional de Integração da Educação
Profissional com a Educação Básica na Modalidade de
Educação de Jovens e Adultos) busca, simultaneamente,
contribuir para a elevação da escolaridade e para a qualificação profissional. Deste modo, através do curso de
qualificação profissional em agricultura familiar com ênfase em olericultura, visa qualificar os agricultores, fortalecendo a agricultura familiar e o desenvolvimento territorial
sustentável (VIEIRA et al, 2010). Para tanto, procura efetuar um trabalho de curto, médio e longo prazo junto à
comunidade. Em curto prazo, objetiva oferecer formação
profissional e básica; em médio prazo, busca implementar
ações tendo por foco as hortas comunitárias; em longo
prazo, visa construir junto à comunidade um plano de
desenvolvimento territorial sustentável para a Vila Nova.
Nesse sentido, pode-se colocar que a proposta do PROEJA, de Qualificação em Agricultura Familiar com ênfase
em Olericultura, constitui um processo de empoderamento
da comunidade ao entorno do IFC, tornando a Vila Nova a
real protagonista desses empreendimentos.

res familiares, contribui para a qualificação profissional e o
desenvolvimento local. As hortas comunitárias propiciam
integração, ganhos de renda, fortalecendo a cidadania e o
capital social. Embora o projeto esteja no início, já é possível perceber a melhora da autoestima dos alunos e a
motivação em poderem integrar seus conhecimentos com
novas técnicas de aprendizagem.

CONCLUSÃO
Os resultados, ainda preliminares, são positivos, com
alunos sequentes e diligentes que superam o esperado.
Pode-se perceber que vários alunos já estão implantando
hortas em suas residências, tendo por base os conhecimentos aprendidos nas aulas do projeto de extensão.

AGRADECIMENTOS
Ao Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do
Sul, aos professores, colaboradores e aos alunos participantes.
Figura 1: Reunião com a comunidade

METODOLOGIA
A participação da comunidade foi considerada desde o
início, sendo o projeto construído com base nas audiências públicas e diagnóstico feito junto aos assentados da
Vila Nova. Além disso, a metodologia adotada tem por
base os princípios da Pedagogia da Alternância (PA), a
qual considera diferentes experiências formativas, espaços (escola, propriedade agrícola, comunidade) e tempos
(passados na escola, no trabalho, no ambiente familiar).
Trata-se de uma metodologia que articula educação e
trabalho, teoria e prática, contribuindo para que o educando desenvolva meios para a reflexão da sua experiência
formativa. Com esses pressupostos, a Pedagogia da
Alternância visa à formação integral do jovem e o desenvolvimento local, possibilitando a reflexão-ação em diferentes espaços (escola, família, comunidade, trabalho)
(ANTUNES, MASSUCATTO, BERNARTT, 2014).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Devido o projeto estar em andamento, não é possível
apresentar dados conclusivos, apenas salientar a importância da iniciativa para o fortalecimento da comunidade.
A oferta de cursos, gratuitos e voltados para os agriculto-

Fonte: Equipe do projeto
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INTRODUÇÃO
A rede eco vida é pioneira no desenvolvimento da
certificação participativa, metodologia de verificação da
conformidade que hoje é também conhecida como
Sistema Participativo de Garantia. E baseada em
organizações de famílias produtoras em grupos informais,
associações ou cooperativas. Na regulamentação da Lei
10831/03, a Rede Eco vida participou ativamente para
que
esta
metodologia
fosse
prevista
nesta
regulamentação.
Atualmente,
graças
a
este
reconhecimento, milhares de agricultores familiares,
povos e comunidades tradicionais podem se valer deste
método para certificar seus produtos como orgânicos.
Proporcionar
A rede eco vida é um método de certificar produtores
orgânicos em sistema participativo. Baseada em
organizações de famílias produtoras em grupos informais,
cooperativas ou em associações. Pioneira no
desenvolvimento de certificação participativa, no qual os
próprios produtores analisam as propriedades rurais.

Figura 01- Rede

Figura 02 – rede eco vida

METODOLOGIA
Durante todo o programa a ONG “centro ecológico”,
juntamente a rede Eco vida obteve- se uma parceria para
o desenvolvimento do projeto. No primeiro momento foi
realizado uma reunião com o técnico do centro ecológico
no qual foi decidido que seriam
organizados os
documentos de cada agricultor certificados pela Rede Eco
Vida do núcleo Serra RS, sendo concluída essa etapa. O
segundo momento após realizada uma reunião foi
estabelecido que todos os agricultores fossem registrados
pelo
Ministério
da
Agricultura,
Pecuária
e
Abastecimento(MAPA), em que todos os agricultores
devem possuir esse registro. Durante o desenvolvimento
do programa foram feitas anotações a serem entregue ao
responsável técnico da ONG.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao final do programa foram registrados 355 agricultores
do núcleo Serra RS, no
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento(MAPA), atingindo seu
resultado esperado. A comunidade externa foi bem
atendida e possuem seus registros atualmente.

CONCLUSÃO
O programa contribuiu muito para o desenvolvimento dos
indivíduos envolvidos, seu público alvo, foi bem atendido.
Todos os 355 agricultores orgânicos certificados pela
Rede Eco Vida especificamente o núcleo Serra RS no
qual solicitado pela entidade todos foram reconhecidos e
registrados pelo MAPA.
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INTRODUÇÃO
Os fertilizantes orgânicos proporcionam o equilíbrio
nutricional das plantas, o que confere maior resistência ao
ataque de pragas e doenças, por permitir maior formação
de proteínas e menor acúmulo de aminoácidos solúveis
(DORNELLES et al., 2018).
O Programa de Extensão em Agroecologia, fundamentase sobre a carência de profissionais capacitados para
coordenar as mudanças que são necessárias no contexto
da agricultura brasileira, de modo a harmonizar
desenvolvimento econômico, produção de alimentos e
conservação da natureza.
O projeto teve como objetivo produzir e fomentar o uso de
adubos
orgânicos
para
auxiliar
na
transição
agroecológica, disseminar práticas da agricultura orgânica
e contribuir na diminuição do uso de agrotóxicos.

Segundo Ilha (2012), o esterco fervido é uma alterativa de
adubo orgânico que pode ser utilizada após o plantio,
como adubação de cobertura, especialmente em cultivos
que utilizam cobertura do solo, sendo que o biofertilizante
apresenta 1.421,3 mg/L-1 de nitrogênio, 180,6 mg/L-1 de
fósforo, 2.961,0 mg/L-1 de potássio.
Figura 01 – Esterco Fervido

METODOLOGIA
Ao longo do período de desenvolvimento do projeto foram
realizadas visitas técnicas a propriedades rurais da região
do Extremo Sul Catarinense, que buscavam a redução do
uso de agrotóxicos no cultivo e que possuíam interesse
na transição para o sistema agroecológico, ou seja, nas
visitas havia a orientação para adoção de novas práticas
de manejo para a utilização de insumos alternativos.
Dentre os biofertilizantes, o selecionado foi esterco
fervido, o mesmo foi produzido utilizando 20kg de cama
fresca de aviário, colocado em um tambor de 200L e
completado com água. Foi fervido por 4 horas e no final
das 4 horas foi completado com água novamente. Após o
resfriamento foi coado utilizando esponja grossa e
armazenado em garrafas de polietileno. A aplicação do
biofertilizante foi realizada na horta do campus, aplicando
com um regador em alface e couve brócolis, onde fez-se
a rega das folhas, diluiu-se um litro do biofertilizante em
dez litros de água. Também foi aplicado direto via solo. E
na cultura do maracujá apenas via solo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram acompanhadas duas propriedades rurais que
trabalhavam com a cultura do maracujá, que adotaram a
utilização do esterco fervido através das orientações. O
esterco fervido é um biofertilizante, utilizado como adubo,
que reduz o volume de esterco sem reduzir os resultados,
assim como estimula o desenvolvimento foliar, ativa as
raízes a absorver mais nutrientes e promove o
desenvolvimento em hortaliças e pequenas frutas.

Fonte: Do Autor

CONCLUSÃO
A utilização do esterco fervido como biofertilizante
alternativo apresentou grande potencial para a produção
de hortaliças e principalmente para a cultura do maracujá,
porém necessita de mais estudos para conseguir garantir
precisamente seus benefícios.
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INTRODUÇÃO
O novo agronegócio contempla do pequeno ao grande
produtor; e, por isso, cada produtor deve estar atento à
concorrência e à modernização, para melhorar os índices
produtivos e a rentabilidade da propriedade. É essencial o
registro de todos os custos e receitas da propriedade rural,
para que se possa elaborar um planejamento que
mantenha a propriedade ativa, acompanhando o novo
modelo de agronegócio.

METODOLOGIA
Foram avaliados os dados de receita e lucro da safra
agrícola 2016/2017, em uma propriedade rural com uma
área cultivada de 14 hectares, localizada no distrito de
Rincão dos Kroeff, município de São Francisco de Paula,
Rio Grande do Sul. Esses dados foram inseridos no
programa RuralPro 2010 da EMATER-DF, gerando
gráficos e tabelas, que permitem análise e avaliação da
viabilidade financeira da atividade. Foi considerada a taxa
de juros de 6% ao ano para o cálculo dos custos de
oportunidade.

A lucratividade da exploração foi de -15,55%, descrito na
Tabela 1, o que representaria prejuízo na atividade. Porém,
o programa leva em consideração todos os custos,
inclusive aqueles que não representam desembolso, como
depreciações e juros. Conforme apontado no Gráfico 1, o
ponto de equilíbrio expresso em 139,42% está acima do
que foi produzido, necessitando ter uma produção maior do
que a obtida, o que na maioria dos negócios inviabilizaria a
atividade. Entretanto, deve-se levar em consideração que
foi um ano atípico para a cultura do milho, pois mesmo
tendo uma produtividade significativa (160 sacas/ha), o
valor pago (R$ 27,00) é bem baixo em relação a outros
anos.
Gráfico 1-Análise econômica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para a implantação da cultura do milho é necessário um
considerável investimento, sendo que, na propriedade
avaliada, o custo girou em torno de R$ 25.642,00, sem
levar em consideração a colheita, o frete de escoamento,
custo de oportunidade da terra e depreciação dos
maquinários. Levando em conta esses itens citados o valor
mudaria para R$ 69.886,27 nos 14 hectares (Tabela 1).
Tabela 1-Análise econômica.

CONCLUSÃO
Mesmo apresentando um valor do custo de produção maior
que a receita, não quer dizer que o proprietário teve
prejuízo, pois este acompanhamento ocorreu em um ano
de supersafra, sendo o valor pago por saca menor que em
anos normais. Dessa forma, constatou-se que o programa
RuralPro atende à necessidade dos produtores rurais para
análises
econômicas
relacionadas
aos
seus
empreendimentos.
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INTRODUÇÃO
O presente texto reflete sobre o entendimento das
relações de gênero no contexto da Polícia Civil e nos
cursos de formação policial na Academia da Polícia
Civil de Santa Catarina – ACADEPOL e, parto do
pressuposto de que homens e mulheres vivem em
situações cotidianas objetivas/subjetivas e que são
produtos das relações sociais. Nesse processo, as
relações de gênero são permeadas por diversidades e
diferenças, indo além das características entre os
sexos, numa dinâmica do próprio tempo, construídas
historicamente pelo movimento social e cultural.

METODOLOGIA
A presente comunicação é parte dos resultados de
uma pesquisa de conclusão do curso de
Especialização em Gênero e Diversidade na Escola
oferecida pela UFSC, no período de 2015-2016. A
pesquisa foi realizada com seis alunas do curso de
formação da Academia da Polícia Civil de Santa
Catarina – ACADEPOL/SC, a qual analisou sob a
perspectiva das relações de gênero, o ingresso de
mulheres, no ano de 2016, na carreira de Delegada de
Polícia Civil em Santa Catarina, buscando identificar
as dificuldades iniciais dessa profissão, as questões
de gênero e suas implicações na atuação policial. O
lócus da pesquisa foi a Acadepol e para coleta de
dados um questionário foi organizado para nortear o
diálogo entre a pesquisadora e as pesquisadas, nesse
caso, as seis mulheres policiais (Delegadas de Polícia
em formação). Esse questionário também foi tratado
quantitativamente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As reflexões sobre as condições das mulheres nas
forças de segurança pública têm me provocado a
pensar inspirada nas palavras de Clarice Lispector
“medos bobos e coragens absurdas, pois às vezes nos
valemos de palavras para evocar nossas lembranças
e desnaturalizar nossas atitudes cotidianas.
Nessa pesquisa foi identificado “Medos bobos” por
parte de algumas mulheres de assumir uma postura
feminista nas relações de trabalho, pois por estarem
num
ambiente
masculinizado,
em
muitas
circunstâncias pensam e agem “como homem”, para
se igualar ao meio. A naturalização dos papéis de
gênero é uma forma de sobrevivência, pois em
algumas ocasiões na polícia, em trabalhos
operacionais é dito: “ela parece um homem”, “tem
coragem de enfrentar o perigo como se fosse um
homem”. Isso denota que quando a mulher assume
uma postura de enfrentamento, quando ela se
posiciona, demonstra uma “coragem absurda” para
sua condição feminina.
A importância da ampliação do conceito de gênero

para além das funções e papéis de homens e de
mulheres atribuídos na sociedade corrobora com
Guacira Lopes Louro quando a pesquisadora ressalta
que “é necessário demonstrar que não são
propriamente as características sexuais, mas é a
forma como essas características são representadas
ou valorizadas” (LOURO, 2011, p. 25).Falas de alunos
a alunas dão indicativos de que esses conceitos
devem ser desconstruídos e que o padrão
masculino/masculinizado/masculinizante não pode ser
o único exemplo a ser seguido.
Assim, busca-se refletir sobre as “coragens absurdas”
de algumas mulheres policiais que tentam desconstruir
as desigualdades existentes na instituição policial,
bem como na própria sociedade, desvencilhando-se
de pré-conceitos que estão enraizados nas formas de
perceber o mundo. Nesse sentido, a categoria gênero,
tem sido uma ferramenta importante para deixar para
trás “medos bobos”, pois permite aguçar uma
“coragem absurda” para alterar modos de agir e
pensar a favor da desconstrução das desigualdades
de gênero.

CONCLUSÃO
As complexas desigualdades de gênero e suas
relações, permitem-me afirmar que as mulheres estão
imersas por/em um contexto desigual que,
determinado por relações sociais historicamente
construídas, as coloca em situações de subordinação
e de opressão. Assim, no universo do trabalho policial
prevalecem relações desiguais e a reinvindicação pela
igualdade de gênero vai além da equidade de
cargos/funções assumidos por homens e mulheres
policiais, mas a busca constante de ressignificações
atribuídas ao “masculino” e ao “feminino” na interface
com as relações sociais como um todo.
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Palavras-Chave: Educação, Violência, Drogas, Bullying, Problemas psicológicos.
Quadro 02 – Porcentagem geral das respostas dos
alunos à enquete aplicada.

INTRODUÇÃO
Diversas pesquisas (PHILLIPS, 2003; MALTA et al., 2010)
apontam associações significativas entre envolvimento
com bullying e consequências negativas nos aspectos
físico, psíquico e social dos estudantes e no próprio
desempenho escolar dos alunos (DAKE; PRICE;
TELLJOHAN, 2003). Levando em consideração esses
aspectos, este trabalho possui como objetivo realizar um
levantamento de problemas com drogas, bullying,
violência, agressão física e verbal vivenciados em um
colégio da rede pública de ensino através de enquetes
realizadas com estudantes dos anos finais do ensino
fundamental e primeiro ano do ensino médio para poder
ser feito um apontamento de possíveis problemas
psicológicos que ameacem a vida para poder ser
trabalhado em sala de aula integrando com os assuntos
indispensáveis à educação dos estudantes.

METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada na Escola de Educação Básica
Henrique Fontes no ano de 2017 com as turmas do 6º ao
9º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio
do Período Vespertino totalizando 306 estudantes.
Inicialmente foi elaborado 13 questões, relacionadas ao
tema de valorização da vida, de múltipla escolha e
organizada para apresentação. Feito a seleção de
notícias regionais referentes ao tema. Apresentação e
pesquisa realizada por turma, de forma que todos os
estudantes pudessem tirar suas dúvidas referentes as
questões e responderem de forma anônima. Na
apresentação, inicialmente foi abordado as notícias
referentes ao tema para que os estudantes pudessem se
inteirar mais sobre o que seria abordado, e em seguida
aplicado as questões, uma a uma apresentada em um
projetor, determinando um tempo para que todos
conseguissem responder. Realizado a apuração dos
dados e organização em tabelas dos mesmos. Divulgado
em evento interno da escola aberto aos pais e estudantes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quadro 01 – Porcentagem geral das respostas dos
alunos à enquete aplicada.

Com as respostas, é possível verificar que um problema
presenciada por grande parte dos alunos é a questão da
violência verbal e física, e consideram, pela maioria, que
maior parte é cometida pelos próprios colegas. Observase que 97% dos alunos que realizaram a pesquisa
consideram É importante observar também a questão de
97% dos alunos considerarem que violência pode causar
danos irreversíveis na vida de uma pessoa e para isso é
preciso verificar métodos para evitar ou ao menos diminuir
as violências no ambiente escolar.

CONCLUSÃO
Com a conclusão e divulgação da pesquisa realizada,
pode-se fazer um levantamento de quais pontos mais
preocupantes e que devem ser trabalhados em sala de
aula objetivando-se valorização da vida. Com a
divulgação no evento interno, os pais/responsáveis
presentes
também
puderam
observar
questões
importantes para observar, conversar e ajudar seus filhos.
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Palavras-Chave: invasora, Maranta arundinacea, Penninsetum purpureum.

INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A araruta (Maranta arundinaceae L), planta medicinal
pertencente à Família Marantaceae, destaca-se como uma
das espécies de maior conteúdo de inulina (45,83% em
base seca) (ROSSI et al., 2011). A cultura normalmente é
cultivada em pequenas áreas no Brasil, caracterizando a
agricultura familiar. Nesse sistema de produção, busca-se
a menor utilização de defensivos químicos sintéticos, até
mesmo como forma de valorizar o produto formado no
campo. Nesse contexto, considera-se a utilização da
cobertura vegetal como aliada no manejo de plantas
daninhas. Porém, antes de recomendar a utilização dessa
estratégia amplamente aos produtores, é necessário
avaliar o comportamento da cultura em resposta as
coberturas, bem como a eficiência no controle de plantas
daninhas. Diante disso, o objetivo do trabalho é avaliar o
efeito supressivo de diferentes coberturas do solo sobre a
emergência de plantas daninhas, bem como avaliação
sobre o desenvolvimento inicial da araruta.

Observou-se que a cobertura com capim-elefante e capina
foram eficientes na supressão de plantas daninhas,
melhorando a quantidade de clorofila na araruta (Tabela 1).
Com a menor população de plantas daninhas, o efeito da
competição, causado por essas espécies, pelos recursos
de água, luz e nutrientes foi menor, consequentemente, a
cultura da araruta potencializou o seu desenvolvimento.

METODOLOGIA
O experimento foi conduzido em área experimental
pertencente ao Instituto Federal Catarinense Campus
Santa Rosa do Sul durante a estação de cultivo nos anos
2017 e 2018. O delineamento experimental adotado foi
blocos casualizados, com quatro repetições. Cada unidade
experimental com área de 3,75 m 2 (2,5m x 1,5m). Os
tratamentos foram: casca de arroz carbonizada, palha de
capim-elefante
(Penninsetum
purpureum)
(ambas
formando uma camada de aproximadamente 5 cm),
capinado (cultura mantido no limpo) e testemunha. Com as
mudas preparadas para o plantio (1-2 folhas) foi realizado
o transplante usando espaçamento de 0,5 x 0,5m.
Imediatamente após o transplante, os tratamentos foram
inseridos nas parcelas determinadas (Figura 1). Aos 40
dias após o transplante (DAT) foram efetuadas
amostragens das plantas daninhas, cortadas rente ao solo
para determinação da massa seca (MS - gramas) nas
parcelas. Para isso, arremessou-se, aleatoriamente, um
quadro vazado de madeira com 0,4 m de lado e área
interna de 0,16 m², sendo uma repetição por parcela. Além
disso, foram avaliados: a estatura da araruta (através de
uma régua, medindo da base do colo até a inserção da
última folha completamente expandida) e o teor foliar de
clorofila (através do aparelho clorofilômetro digital
ClorofiLOG - Falker CFL 1030). Os dados foram
submetidos à análise de variância (p≤0,05). No caso de ter
sido constatada significância estatística, foi feita
comparação de médias pelo teste Tukey (p≤0,05).

Tabela 01 – Massa seca das plantas daninhas (MS - g),
estatura (Est - cm) e teor foliar de clorofila da araruta em
resposta a diferentes coberturas de solo, avaliado aos 40
dias após o transplante das mudas.
Tratamento
Daninha
Araruta
MS (g)
Est (cm)
Clorofila
Capinado
0,0 c1
38,7 a
44,6 a
Testemunha
33,3 a
41,5 a
30,9 c
Capim-elefante
17,8 b
42,5 a
40,5 ab
CAC*
31,6 a
41,5 a
35,4 bc
CV (%)
12,9
20,1
7,6
1 Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não
diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05). * CAC
(Casca de arroz carbonizada). Fonte: Autor, 2018.
Figura 01 – Implantação dos tratamentos com casca de
arroz carbonizada (esquerda) e palha de capim elefante
triturado (direita) pós transplante das mudas de araruta.

Fonte: Autor, 2018.

CONCLUSÃO
A utilização da palha de capim-elefante, bem como a
capina foram eficientes para supressão das plantas
daninhas, melhorando o nível de clorofila da cultura da
araruta.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um
sistema web voltado à produção e compartilhamento de
conhecimento online para os alunos do Ensino Médio do
Instituto Federal Catarinense - Campus Avançado Sombrio. O website “#SouDeHumanas” permite o envio e a
leitura de produções textuais acerca de temas referentes
às Ciências Humanas e atualidades, proporcionando um
acervo de obras produzidas por discentes com a supervisão docente. Além de suprir a carência de meios que
possam ir além da sala de aula, o website se apresenta
como uma ferramenta de suporte ao ensino das respectivas disciplinas da área, uma vez que “as novas tecnologias da informação e da comunicação (TICs), representadas sobremaneira pelo computador e pela Internet, foram
apontadas como potenciais aliadas ao processo de mudança da escola” (GOMES, 2010, p.2). O desenvolvimento da autonomia crítica dos discentes através da produção
e divulgação pública faz com que seus textos possam
obter maior visibilidade, permitindo a criação de um espaço voltado para a construção de pensamento reflexivo
acerca das questões existenciais e sociais cotidianas. A
utilização dessas práticas vai ao encontro das considerações de Kant (2003, p.174): “em suma, ele [o professor]
não deve ensinar pensamentos, mas a pensar; não deve
carregá-lo [o aluno], mas guiá-lo, se se quer que ele seja
apto no futuro a caminhar por si próprio”. Esta pesquisa
objetiva demonstrar os resultados obtidos a partir do desenvolvimento e da aplicação de um website educacional
para as Ciências Humanas e atualidades e sua relevância
no ensino crítico.

METODOLOGIA
O projeto contou com o desenvolvimento de um referencial teórico que abordou a relevância das Ciências Humanas na educação e as metodologias de programação web.
O website foi desenvolvido nas linguagens HTML (Hypertext Markup Language), PHP (Hypertext Preprocessor),
CSS (Cascading Style Sheets) e JavaScript, e contou com
a implementação de um Banco de Dados na linguagem
SQL (Structured Query Language). Após isso, foram desenvolvidas atividades dentro do campus que integraram
a ferramenta em diferentes modalidades. Por fim, aplicouse uma pesquisa de satisfação de software para traçar
caminhos futuros ao desenvolvimento do website.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após o desenvolvimento do sistema, procurou-se realizar
testes em algumas atividades no campus. O website foi

utilizado na promoção de um concurso cultural na
disciplina de Filosofia e na integração com as redações de
atualidades, realizadas quinzenalmente com os alunos
dos terceiros anos na disciplina de Língua Portuguesa.
Figura 01 – Usuário submetendo texto ao website

Fonte: Os Autores, 2018.
Nos primeiros testes de aplicação realizados nas
atividades, os estudantes agiram de maneira receptiva ao
website, reconhecendo a importância da existência de
iniciativas que criem caminhos abertos para tais
discussões. Durante os testes, os discentes submeteram
25 obras, sendo 16 de Filosofia e 9 de Atualidades.

CONCLUSÃO
A integração das TICs mostra-se cada vez mais
recorrente e necessária, pois permite novas maneiras de
interação humana, criando novos paradigmas e
possibilidades para a educação formal. A escola
desempenha papel fundamental nesse processo, pois
deve ser a ponte entre as potencialidades dos alunos e o
mundo globalizado em que vivem. A utilização do website
demonstra novas possibilidades de formação do senso
analítico dos discentes, pois ao exercitarmos concepções
interdisciplinares, concedemos passos importantes para a
reafirmação de uma educação crítica, integral e cidadã.
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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Estudos realizados para encontrar novos agentes
antimicrobianos são necessários visto que o
surgimento de microorganismos resistentes que
causam infecções fatais cresce constantemente a
1
nível mundial.
As pesquisas com agentes
antimicrobianos tem grande abrangência, sendo
ponto crucial em vários setores do campo
farmacêutico e alimentício. Outro ponto a ser
ressaltado é a utilização desse estudo como
primeiro screening na descoberta da atividade
farmacológica de novos agentes, sendo de extrema
importância, principalmente em um país como o
1
Brasil que oferece uma imensa biodiversidade.
Assim as pesquisas desenvolvidas neste âmbito
auxiliam significativamente o campo da saúde
mundial, obtendo substancias eficientes à inibição e
2
ao surgimento de novos microorganismos.
Um método comum para avaliação da atividade
antimicrobiana é a difusão em ágar que pode ser
aplicado pelas técnicas de perfuração do ágar ou
2
impregnação em disco. Neste estudo avaliou-se a
atividade
antibacteriana
do
composto
de
coordenação Fe(III)-AAS utilizando as duas técnicas
de análise microbiológica.

METODOLOGIA
Inicialmente foi preparado uma solução na
concentração de 1500 µg/ml do composto de
3
coordenação Fe(III)-AAS e então foi esterilizada.
Para os testes microbiológicos foi aplicado o método
de difusão em ágar pelas técnicas de perfuração do
ágar e impregnação em disco para quatro tipos de
bactérias: Escherichia coli, Proteus, Staphylococcus
epidermidis, Staphylococcus aureus. Cada bactéria
foi aplicada em uma placa de Petri estéril contendo
ágar a qual foi separada em duas metades. Na
primeira parte foi aplicada a técnica de perfuração
no ágar e na outra metade a impregnação em
disco.Para a técnica de perfuração removeu-se o
ágar da parte central da placa de Petri onde foi
aplicado 30 µL do composto Fe(III)-AAS.Na técnica
de impregnação em disco, foi aplicado10 µL do
composto de coordenação sobre os discos
esterilizados. As placas permaneceram por um dia
na estufa em temperatura de 37°C e então foram
analisadas.

Os resultados dos ensaios mostraram que houve
crescimento de todas as bactérias como apresenta
a figura 01. Assim pôde-se constatar que o
composto não tem atividade antibacteriana, pois
esperava-se a formação de halos na região próxima
à aplicação do composto de coordenação.
Figura 01 – Resultados dos ensaios microbiológicos para
o composto de coordenação.

Fonte: Os autores, 2018.

CONCLUSÃO
Os resultados deste estudo mostraram que o
composto de coordenação não apresentou atividade
de inibição microbiológica frente as bactérias
testadas. Estudos devem ser realizados para
verificar a possibilidade de haver atividade
antibacteriana para outras espécies de bactérias
patógenas.
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INTRODUÇÃO

METODOLOGIA
O composto foi obtido através da síntese de 2,64 g de
sulfeto de ferro, 60 ml de água destilada e 2 ml de ácido
sulfúrico. Em seguida o composto sólido passou por um
tratamento térmico, à uma temperatura de 900 ºC durante
16 horas. Os ensaios para verificar a eficiência do
composto obtido para a remoção do corante foram
realizados simulando um efluente industrial. Para isto
partiu-se de 1 mL de uma solução 1,28 .10-3 molar do
corante índigo carmine e 62 mg do composto de sulfeto
de ferro. A remoção do corante foi acompanhada através
da espectrofotometria no UV-vis no intervalo de
comprimento de onda de 900 a 250 nm. A determinação
das absorbâncias ocorreram durante o período de 1 hora.
Foi também realizado um outro ensaio, utilizando a
mesma síntese para obter o composto, porém sem utilizar
o tratamento térmico e desta forma pode-se analisar se
traria alguma diferença na cinética de degradação do
corante. A metodologia utilizada para a formação do
composto é baseada na publicação de Gil-Lozano e
colaboradores³ com algumas modificações.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos podem ser observados através dos
gráficos (figura 1 e figura 2), onde a cinética da reação
nos mostra a ação dos compostos de ferro para a
remoção do corante índigo carmine. Pelas figuras pode-se
perceber a diferença dos resultados ao utilizar o composto
submetido ao tratamento térmico comparado aquele que
não sofreu o processo. Os resultado da figura 1 foram
bastante satisfatirios, levando em conta que a degradação
do corante ocorre em apenas uma hora. Os gráficos
trazem a absorbância em função do comprimento de
onda, para a cinética de degradação. Esse
comportamento dos compostos obtidos, em condições de
síntese diferente, são similares aqueles obtidos por GilLozano e colaboradores.³
Figura 01 – Espectro no UV-vis da remoção do corante
índigo carmine pelo composto de ferro com tratamento
térmico.
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Figura 02 – Espectro no UV-vis da remoção do corante
índigo carmine pelo composto de ferro, sem o tratamento
térmico.
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Dentro das industrias, um problema que vem causando
uma grande preocupação ambiental, são as águas
residuais, que tem apresentado cada vez mais uma
quantidade maior de corante. A maioria dos corantes são
tóxicos e cancerígenos, o que traz uma preocupação
maior.¹ Entre os corantes, podemos destacar o índigo
carmine, este corante é muito utilizado na indústria têxtil,
sendo aplicado também em cápsulas farmacêuticas e
alimentos.² Assim, as recentes pesquisas tem sido
direcionadas para obter compostos sintéticos
com
elevada eficiência para a descoloração de águas
residuais. Desta forma, o objetivo deste trabalho é a
obtenção de um composto a partir de um tratamento
térmico da pirita, como uma alternativa de catalizador
para a degradação de corantes.
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CONCLUSÃO
Os ensaios realizados com o composto obitdo, submetido
a um tratamento térmico, revelam a sua eficiência para a
remoção do corante quando comparado ao mesmo
composto sem o tratamento. Assim, novas pesquisas
devem ser realizadas visando aplicações do composto
como catalizador para outros corantes orgânicos.
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INTRODUÇÃO
A contaminação dos corpos d'água por corantes sintéticos
vem ocasionando um impacto negativo ao meio ambiente
o que tem sido considerado nos últimos anos um
problema ambiental mundial. A indústria têxtil e de
curtumes utilizam corantes durante os seus processos de
tingimento de fibras1. Esses corantes são tóxicos aos
seres vivos, sendo de extrema importância a realização
de um tratamento eficaz para remoção dos mesmos dos
corpos hídricos. Os compostos de coordenação têm se
tornado uma área de estudo e interesse para reações de
degradação de corantes têxteis, inclusive do azul de
metileno, com resultados bastante rápidos e satisfatórios.
Neste trabalho, estudou-se a eficiência do composto de
coordenação formado pelo íon Fe (III) e o ligante ácido
3,5- dinitrosalicílico (DNS) na degradação de um corante
orgânico.

Observou-se também a formação de um novo composto
no comprimento de onda de 478 nm.
Figura 02 – Espectro no UV-vis da cinética de formação
de um composto no comprimento de onda de 478 nm.

METODOLOGIA
Inicialmente preparou-se uma solução de azul de metileno
na concentração de 4,81x10-6 mol/L e inseriu-se 3 mg do
composto de coordenação Fe (III) - ácido 3,5-DNS,
publicado anteriormente2. A cinética da reação de
degradação
foi
acompanhada
utilizando
um
espectrofotômetro UV-vis Cary Varian, no comprimento de
onda de 665 nm, em intervalos de 30 minutos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com os resultados comprovou-se que o
composto de coordenação obtido funciona como
catalisador para reação de degradação do corante têxtil
azul de metileno. O gráfico absorbância versus
comprimento de onda (figura 1) mostra a diminuição
efetiva da absorbância do corante ao longo do tempo.
Figura 01 – Espectro no UV-vis da cinética da reação de
degradação do corante azul de metileno

Fonte: Da autora, 2018.

CONCLUSÃO
Através dos resultados obtidos verificou-se a eficiência do
composto de coordenação, sintetizado a partir do ferro
(III) e do ligante ácido 3,5-DNS, para a degradação do
corante azul de metileno. Isto devido ao fato de possuir
uma cinética de reação de poucas horas e utilizar
reagentes de relativamente baixo custo. Assim pode ser
uma ótima alternativa para o tratamento de efluentes
industriais contaminados com azul de metileno,
contribuindo para solucionar um problema ambiental
atual. A formação do composto em 478 nm evidencia a
necessidade de estudos mais aprofundados para sua
caracterização.
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TESTES DE INIBIÇÃO MICROBIOLÓGICA PARA A Pseudomonas aeruginosa
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Figura 01 – Resultados dos testes microbiológicos para o
composto de coordenação de molibdênio frente à
Pseudomonas aeruginosa.

INTRODUÇÃO
Alguns complexos de molibdênio apresentam certa
atividade
antimicrobiológica
frente
às
bactérias
Staphylococcus aureus e Escherichia coli. A partir destes
estudos tem se dado continuidade aos testes de
monitoramento do comportamento de complexos de
molibdênio frente a outras bactérias gram-positivas e
1
gram-negativas .
O crescente número de microrganismos resistentes aos
antimicrobianos tem proveniência à busca por novas
alternativas para o domínio destes que causam problemas
para a sociedade, desafiando a antibioticoterapia humana
e animal, sendo esta questão um dos casos mais bem
2
documentados de evolução biológica .
O objetivo do presente trabalho foi estudar o
comportamento de um composto de coordenação de
molibdênio na inibição microbiológica da bactéria
Pseudomonas aeruginosa.

Fonte: Os autores, 2018.

CONCLUSÃO
METODOLOGIA
Inicialmente
foram
preparadas
soluções
nas
concentrações de 400 µg/mL, 600 µg/mL, 800 µg/mL e
1000 µg/mL contendo o composto de coordenação de
3
molibdênio, publicado anteriormente .
Para os testes microbiológicos foi aplicado o método de
difusão em ágar pela técnica de impregnação em disco,
utilizando discos de 6 mm de diâmetro. Os discos estéreis
foram imersos nas soluções preparadas e deixados por
30 minutos, para a impregnação do composto. Então
foram secos, por evaporação do solvente, e guardados
em vidros esterilizados. A bactéria, em solução salina, foi
aplicada em placas de Petri estéreis contendo ágar de
Mueller-Hinton e então os discos impregnados com o
composto de coordenação foram colocados no centro da
metade das placas, conforme figura 01. Os testes foram
realizados em triplicata e com os devidos cuidados a fim
de evitar contaminação do meio de cultura.
As placas permaneceram em estufa na temperatura de
37°C por 24 horas e então foram analisadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao efetuar a análise do crescimento bacteriológico,
verificou-se que o composto de coordenação de
molibdênio não apresentou atividade de inibição
microbiológica frente à P. aeruginosa. Este resultado foi
constatado pela não formação de halos de inibição em
nenhuma das placas, nas diversas concentrações, visto
que a bactéria cresceu por toda a superfície do ágar,
conforme figura 01.

Através dos resultados, evidenciou-se que o composto de
coordenação em questão apresentou resultados
negativos aos testes de inibição bacteriológica frente à
Pseudomonas aeruginosa em todas as concentrações
testadas. Novos estudos devem ser efetuados para
verificar a possibilidade de ação antibacteriana para
outras bactérias patógenas, como E.coli e Proteus.
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INTRODUÇÃO
O tomateiro é considerado uma planta muito sensível a
doenças e pragas, exigindo pulverizações com defensivos
agrícolas a cada três dias, desde a emergência das plantas
até a colheita. Tal fato, além de promover um maior custo
na produção, pode acarretar desequilíbrio no ecossistema
da planta, devido aos prejuízos sobre a fauna benéfica
(NAKANO, 1999). Diante desse cenário, a busca por
produtos alternativos com alta eficiência e toxidade baixa
ou nula para controle fitossanitário é extremamente
necessária na tentativa de minimizar as perdas e
contaminações decorrentes do sistema tradicional. Assim,
o objetivo desse trabalho é avaliar a sanidade e produção
do tomateiro submetido a diferentes doses de prata coloidal
aplicadas como defensivo alternativo no controle da
requeima (Phytophthora infestans).

METODOLOGIA
O experimento foi conduzido em área experimental
pertencente ao IFC Campus Santa Rosa do Sul durante o
segundo semestre de 2017. O delineamento experimental
adotado foi blocos casualizados, com quatro repetições.
Cada unidade experimental com área de 4,4m2 (2,2m x
2m). Os quatro tratamentos, realizados com auxílio de
pulverizador costal 20 litros, foram: testemunha, sistema
convencional [submetido a aplicações com fungicidas
químicos como Trifloxistrobina + Tebuconazol (0,75 L/ha);
Cloridrato de Propamocarbe + Fluopicolida (1,5 L/ha);
Difenoconazol (50 mL/100 L) e Mancozebe (3 kg/ha) como
preventivos e/ou a partir da observação da incidência de
doenças nas plantas, simulando o manejo convencional],
40 e 80 ppm de prata coloidal. As pulverizações com prata
coloidal iniciaram aos 25 dias após o transplante (DAT) e
findaram aos 86, com intervalos de 7 dias cada. O híbrido
de tomate utilizado foi o Ozone, cedido pela empresa
Syngenta, caracterizado pelo hábito de crescimento
indeterminado, tipo salada, sendo a condução realizada
com 1 haste por cova em sistema vertical. A quantificação
da requeima foi determinada através da adaptação de uma
escala (MICHEREFF, 2001), no qual se estimou a
porcentagem de ataque nas folhas da parte mediana das
plantas aos 63, 77 e 91 DAT (Figura 1). Esses valores
foram utilizados para o cálculo da AACPD (área abaixo da
curva de progresso da doença) segundo proposto por
Shaner e Finney (1977). Além disso, foram realizadas
sucessivas colheitas, sendo quantificado ao final do
experimento: produtividade total (kg/planta) e massa fresca
média (kg/fruto). Os dados obtidos foram submetidos à
análise de variância (p≤0,05). No caso de ser constatada
significância estatística, foi feita comparação de médias
pelo teste Duncan (p≤0,05).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

enquanto que parcelas submetidas a 40 e 80 ppm de prata
coloidal, observou-se redução da variável em 12% e 21%,
respectivamente (Tabela 1). Tais resultados demonstram a
capacidade fungicida da prata coloidal sobre o patógeno
avaliado. Supõe-se que o contato direto da prata com os
esporos e tubos germinativos do fungo, prejudiquem o
processo de desenvolvimento da requeima. Quando
considerado a análise da produção de frutos, reforça-se
ainda mais a viabilidade da utilização da prata coloidal no
tomateiro (Tabela 1), uma vez, que o composto além de
atuar no controle da requeima, possivelmente afeta
positivamente processos fisiológicos da planta, ainda não
conhecidos, que culminaram no rendimento final superior
em relação a testemunha.
Tabela 01 – Área Abaixo da Curva de Progresso (AACPR)
da requeima (Phytophthora infestans), produtividade total
(PT) (kg/planta) e massa fresca média dos frutos (kg/fruto)
em tomateiro submetido a diferentes tratamentos fúngicos.
Tratamento
AACPD
PT
Massa fresca
Testemunha
1565,4 a
1,519 b
0,098 b1
Convencional
11,78 d
2,084 a
0,119 a
40 ppm PC*
1372,1 b
2,094 a
0,133 a
80 ppm PC
1228,3 c
2,026 a
0,120 a
CV (%)
8,8
12,9
10,1
1 Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não
diferem entre si pelo teste de Duncan (p≤0,05). * Prata
coloidal. Fonte: Autor, 2018.
Figura 01 – Plantas de tomate aos 77 DAT submetidas aos
tratamentos: testemunha (A), convencional (B); 40 ppm (C)
e 80 (D) ppm de prata coloidal.

A

B

C

D

Fonte: Autor, 2018.

CONCLUSÃO
A prata coloidal possui ação fungicida contra o patógeno
causador da requeima (Phytophthora infestans) e aumenta
a produção do tomateiro.
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Como esperado, o tratamento convencional proporcionou
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INTRODUÇÃO
Como o objetivo de buscar melhorias no ensino agrícola
aos alunos dos cursos do IFC Campus Santa Rosa do
Sul, estão sendo geradas informações sobre agrostologia,
com a introdução de diferentes espécies e cultivares de
forrageiras existentes no mercado, as informações sobre
a produção de massa e de qualidade forrageira são
repassadas a alunos e produtores. O projeto Plantas
forrageiras e seus usos no ensino agrícola está sendo
desenvolvido desde o ano de 2016 quando os primeiros
canteiros com Tifton 85 (Cynodon spp.) e Hemartria
(Hemarthria altíssima) foram introduzidos na área. Hoje
no projeto conta com canteiros de forrageiras perenes do
gênero Cynodon, Hermarthria, Panicun, Brachiaria,
Pennisetun, Axonophus, Saccharum, Thitonia e Arachis,
além de canteiros com forrageiras anuais de verão do
gênero Sorghun e Pennisetum, e de inverno do gênero
Avena e Lolium, servindo de suporte a atividades
didáticas, de pesquisa e de extensão.

METODOLOGIA
Os canteiros são formados por área de 12 m²,
implantados em solo classificado com Gleissolo. As
espécies forrageiras existentes e as novas que são
introduzidas são mantidas por alunos bolsistas e
voluntários sob supervisão de técnicos agrícolas e
professores da área. A cada 28 dias são realizadas
avaliações da produção de massa e manutenção de
canteiros. Nessa área são realizadas aulas, atividades de
extensão e de pesquisa.

Figura 01 – Alunos da disciplina de Nutrição Animal avaliando a produtividade de cultivares de Panicum e coletando amostras para realização de aula prática em laboratório de bromatologia.

Fonte: Autores
Figura 02 – Alunos Bolsistas e voluntários realizando a
manutenção dos canteiros

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A difusão do Ensino na área denominada de Agrostologia
tem divulgação constante através de rede social
(https://www.facebook.com/groups/140796996402829/?ref
=bookmarks), onde alunos e interessados recebem informação sobre produção animal a pasto e ficam atualizados
com notícias que envolvam a utilização de forrageiras e
resultados obtidos na área. No ano de 2017 foram realizadas as seguintes ações na área de ensino: Aulas das
disciplinas de Nutrição Animal, Manejo e utilização de
pastagens, pequenas criações. Na área de extensão:
1°AGROTEC, visitas por produtores. Na área da pesquisa: Qualidade nutricional de aveia preta (Avena strigosa
Schereb) e azevém (Lolium multiflorum) Sobressemeadura em tifton 85 (Cynodon sp. Cv. Tifton85); Melhoramento
alimentar de coelhos com a incrementação de fornecimento de diferentes tipos de forragens; Altura e qualidade
do pasto: estabelecendo relações; Coleta e Análise bro-

Fonte: Autores

CONCLUSÃO
O projeto tem atingido seus objetivos e colaborado para a
indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão.
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Tabela 01 – Análise econômica dos custos de produção
da propriedade do Sr. Rangel Strege Carlos.

INTRODUÇÃO
A bananicultura é uma atividade de grande importância no
âmbito nacional. Na região nordeste do Rio Grande do Sul
a bananicultura é a principal fonte de renda para muitas
famílias, sendo predominante a mão de obra familiar para
a realização dessa atividade. O município de Morrinhos
do Sul se destaca na produção de banana devido,
principalmente, à sua topografia e à boa fertilidade dos
solos. Na maioria das pequenas propriedades, os
produtores não realizam um gerenciamento adequado
quanto a custos. Assim, em decorrência desse fato, não
sabem se estão tendo um lucro real ou, caso exista,
quanto é esse lucro. Este trabalho teve como objetivo
realizar o gerenciamento de custos de uma propriedade
bananicultora de Morrinhos do Sul, Rio Grande do Sul,
com intuito de se tornar um modelo para outras
propriedades.

METODOLOGIA
Inicialmente foram identificados os custos e as receitas
totais na propriedade do senhor Rangel Strege Carlos,
referentes à produção de banana branca na safra
2016/2017, em uma área de 3,5 ha. Os dados obtidos no
levantamento foram inseridos e trabalhados no software
RURAL PRO 2013, desenvolvido pela Emater-DF, e, a
seguir, foram realizadas as análises financeiras. Para a
realização dos cálculos de custos e de lucratividade,
optou-se por utilizar, além dos custos totais com insumos
e mão de obra disponibilizados pelo produtor, os custos
de oportunidade da terra, sendo considerado o valor pago
para arrendamento por hectare de bananal e custo de
oportunidade do produtor, utilizando-se o seu último
salário como base de cálculos, registrando que, para
exercer essa atividade, teve de abrir mão de outra.

Fonte: Autor.
O ponto de equilíbrio da atividade ficou em 21,11%, o que
equivale a 5.853,62 kg de banana ou 11.121,89 reais
(Gráfico 1). Como sua produção alcançou mais de 27.000
kg, pode-se afirmar que a partir do ponto de equilíbrio a
atividade torna-se rentável.
Gráfico 1: Ponto de equilíbrio.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A atividade na safra 2016-2017 se mostrou rentável,
apresentando custo total de R$ 29.626,51 e renda bruta
de R$ 52.696,50, totalizando lucro de R$ 30.689,99
durante esse período. De acordo com a Tabela 1, tal
exploração apresentou lucratividade de 43,78%. Nesse
lucro já se encontra debitado o valor médio mensal de R$
2.800,00 que o produtor recebia em sua atividade
anterior.

CONCLUSÃO
A atividade mostrou-se com uma lucratividade alta, em
torno de 43,78% na safra 2016-2017, demonstrando ser
viável o cultivo de banana branca no município de
Morrinhos do Sul, RS. Além disso, constatou-se que o
instrumento usado neste trabalho pode ser um modelo
utilizado em outras propriedades, principalmente pela sua
facilidade e praticidade para aplicação.
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INTRODUÇÃO
A Embrapa Gado de Leite através do cruzamento de
cultivares de capim-elefante (Pennisetum purpureum) Cv.
Merkeron X Pinda X Roxo, geraram a cultivar BRS
Kurumi, enquanto que a Empresa MATSUDA através dos
cruzamentos do capim-elefante com o milheto
(Pennisetum glaucum) geraram a cultivar Carajás, com
objetivos de desenvolverem cultivares mais adaptadas ao
pastejo (BRS Kurumi) e ao corte (Carajás), com melhor
produção de massa, resistência a pragas e mais
nutritivas. Esses capins têm sido difundidos em regiões
subtropicais do Brasil visando a produção de massa
durante meses em que as temperaturas não favorecem o
crescimento de gramíneas tropicais as gramíneas
temperadas que apresentam desenvolvimento invernal,
ainda estão em sendo implantadas ou não apresentam
condições de pastejo. O objetivo desse trabalho é avaliar
a produção de massa forrageira dessas cultivares

avaliação, produção 2,4 vezes superior ao da cultivar
Carajás, que produziu 13.233 kg.ha-1. A produção de
massa seca foi superior (P=0,041) para o cultivar BRS
Kurumi com produção de 5.288 kg.ha-1, valor esse 2,2
vezes superior aos 2.362 kg.ha-1 produzidos no cultivar
Carajás.
Tabela 01 – Produção total de massa verde (MV) e seca
(MS) em kg.ha-1 dos cultivares BRS Kurumi e Carajás
período do verão ao início do inverno
Massa verde

Massa seca

Mês

Carajás

Kurumi

Carajás

Dez

Kurumi

28.032

34.288

5.096

5.920

Jan

19.318

66.728

3.458

10.044

Fev

10.605

47.987

1.822

7.885

Mar

17.533

56.034

2.522

9.270

Abr

8.932

14.093

1.532

1.997

Mai

8.667

13.527

1.526

2.233

METODOLOGIA

Jun

9.653

17.403

2.248

2.828

As avaliações foram realizadas no período de dezembro
de 2017 a julho de 2018 em canteiros de Pennisetum
purpureum cultivar BRS Kurumi e de Pennisetum
purpureum X Pennisetum glaucum
cultivar Carajás,
introduzidos em canteiros com dimensões de 12 m² na
área de agrostologia do Instituto Federal Catarinense
Campus Santa Rosa do Sul, em gelissolo mal drenado,
em cada canteiro forma realizados três cortes com área
conhecida de 0,25m² e esses extrapolados para
determinar a produção por hectare de massa verde, a
altura dos cortes foi a 20 cm do solo, realizadas a cada 28
dias. Para a determinação de massa seca, foram pesadas
sub amostras de cada amostra e colocadas em estufa de
ar forçado com temperatura entre 55 a 65°C por no
mínimo 72 horas, após as amostras foram retiradas
pesadas e determinado a participação da massa seca na
amostra. Os resultados foram submetidos a teste de T ao
nível de 5%, para análise da produção mensal das
massas foram utilizadas equações de regressão através
do pacote estatístico PAST 3.20 (Hammer, 2018).

Jjul

3.127

11.829

689

2.127

32.736a

2.362a

5.288b

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados da produção mensal de massa verde e seca em
kg.ha-1 das cultivares de capim elefante BRS Kurumi e
Carajás durante o período de avaliação estão descritos na
tabela 1. A produção de massa verde foi maior
(P=0,03023) no cultivar BRS Kurumi em comparação ao
Carajás, com valor médio de 32.736 kg.ha-1 no período de

Média
13.233b
Fonte: Autor.

Ao analisar as produções mensais dos dois cultivares
pode ser observado tendência a diminuição da produção
das massas verde, onde o melhor ajuste da equação para
a produção de massa verde para o cultivar BRS Kurumi
foi Ŷ=50.707+(331,7mês)–(763,26mês²) e para o cultivar
Carajás
a
equação
o
Ŷ=31.018(5.872,9mês)+(338,95mês²) a medida que as
avaliações foram realizada em direção aos meses que
compõem o inverno. Para a produção de massa seca as
equações demonstram tendências de queda na
produtividade dos cultivares analisados, para o cultivar
BRS Kurumi a equação da produtividade foi de Ŷ=8.380–
(97,292mês)–(104,09mês²) e para o cultivar Carajás
Ŷ=5.858,2–(1.313,2mês)+(94,608mês²).

CONCLUSÃO
O Capim elefante cultivar BRS Kurumi, apresentou melhor
adaptação ao ambiente experimental o que proporcionou
maior produção de massa verde e seca.
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AFINIDADE QUÍMICA DOS CLICHÊS FLEXOGRÁFICOS COM VISTAS AO
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INTRODUÇÃO
A indústria da impressão flexográfica, como consumidora
dos clichês flexográficos, carece de melhoras no sistema
de reaproveitamento desse material, visando maior
consciência ecológica e rentabilidade. Os clichês
consistem em uma base de poliéster com uma camada de
fotopolímero acima. O mesmo é constituído por derivados
de metacrilatos, fotoiniciadores e outras substâncias
químicas (ALÉSSIO; RIBEIRO,2003). Nesse contexto, o
presente trabalho estuda as afinidades químicas do
fotopolímero presente no clichê, com vistas a encontrar
possíveis solventes para reciclagem do poliéster que
compõe o mesmo.

Figura 01 – Extração Soxhlet, à esquerda,
diclorometano e à direita o clorofórmio.

o

Fonte: Autoras.

METODOLOGIA
Foram cortadas tiras de clichê a fim de colocá-las em
béqueres de 50 mL, utilizando 25 mL de cada solvente.
Tomou-se o cuidado de deixar uma parte do clichê sem
contato com o solvente para verificação de
comportamento, por 12 horas. Foram utilizados os
seguintes solventes: acetato de etila, diclormetano,
acetona, éter etílico, álcool benzílico, tetrahidrofurano,
ácido sulfúrico, ácido clorídrico, ácido nítrico, álcool etílico,
hexano, tolueno, clorofórmio e dimetilsulfóxido.
No segundo passo, realizou-se extração tipo Soxhlet,
utilizando apenas uma tira de fotopolímero, com os
solventes que melhor apresentaram interação do o
fotopolímero. Para aumentar a agressão dos solventes ao
material, a fim de melhorar os resultados, foi utilizada a
agitação magnética.

Figura 02 – Refluxo com agitação, à esquerda, o
clorofórmio e à direita o diclorometano.

Fonte: Autoras.

CONCLUSÃO
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir de observações qualitativas da primeira etapa,
percebeu-se que os solventes clorofórmio e diclorometano
apresentaram maior interação com as amostras. O
fotopolímero se desprendeu com maior facilidade do
poliéster quando aplicado os solventes diclorometano e
clorofórmio, em comparação visual aos demais solventes.
Visando elevar a interação entre os compostos, utilizou-se
a técnica de extração Soxhlet com esses dois solventes.
A Figura 1 apresenta o resultado após 12 horas. Na
sequência, aplicou-se para os mesmos solventes refluxo
com agitação magnética. A Figura 2 apresenta os
resultados após 12 horas. Pode-se observar, em
comparação a mostra inicial, que boa parte do
fotopolímero foi solto do poliéster, o que era o objetivo dos
experimentos.

Após os testes realizados, se pode constatar que os
melhores resultados, para separar o fotopolímero do
poliéster, provém do diclorometano e principalmente do
clorofórmio. Os processos que levaram a maior
intensidade de desagregação dos materiais foram os que
apresentaram temperaturas elevadas e fluxo contínuo de
solvente. Com ênfase na agitação magnética, que
proporcionou o melhor resultado.
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APLICAÇÃO DO COMPOSTO DE COORDENAÇÃO Fe(III) - ÁCIDO DINITRO 3,5SALICÍLICO EM TESTES DE INIBIÇÃO MICROBIOLÓGICA COM P. aeruginosa
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INTRODUÇÃO
A resistência bacteriana aos antibióticos atualmente
disponíveis constitui uma das principais ameaças do
século XXI. Consequentemente o desenvolvimento de
novas estratégias para controlar infecções causadas por
1
organismos patogênicos é uma necessidade urgente .
Para tais fins, usa-se desde extratos naturais, metais,
compostos de coordenação, entre outros. Dentre os
microrganismos que se deseja impedir o crescimento e
assim impedir diversas patogenias, está a Pseudomonas
aeruginosa que é uma bactéria clínica gram-negativa que
consegue sobreviver em uma variedade de ambientes, o
que dificulta o seu controle. Infecções causadas por P.
aeruginosa estão entre as mais temidas pela dificuldade
de tratamento devido à alta resistência desse
microrganismo.
Este trabalho tem por objetivo verificar a eficácia ou não
de um composto de coordenação oriundo da reação entre
o metal ferro (III) e o ligante ácido dinitro 3,5- salicílico,
para inibição do crescimento da Pseudomonas
aeruginosa.

Figura 01 – Resultados dos testes de inibição
microbiológica do composto de coordenação com
Pseudomonas aeruginosa

Fonte: Da autora, 2018.
Os resultados dos testes para controle negativo pode ser
observado na figura 02, e evidencia que o ligante ácido
dinitro 3-5 - salicílico também não apresentou
características inibidoras.
Figura 02 – Resultados do controle negativo com ácido
dinitro 3,5 - salicílico

METODOLOGIA
Primeiramente preparou-se soluções do composto de
coordenação nas concentrações de 100 µg/mL, 200
µg/mL, 300 µg/mL e 400 µg/mL. O composto de coordenação utilizado nestes ensaios já foi publicado anterior2
mente . Para avaliar a ação inibitória do complexo foi utilizado o teste de difusão em ágar, popularmente conhecido
3
como difusão em disco . Discos estéreis de papel filtro de
6 mm de diâmetro foram impregnados com as soluções
através de imersão por 30 minutos. A bactéria a ser testada foi repicada para uma placa contendo ágar de MuellerHinton e incubada a 37ºC por 48 horas. Placas de Petri
descartáveis foram preparadas contendo 25 mL de ágar
de Mueller-Hinton e após solidificação do meio de cultura,
com auxílio de um swab, uma suspensão padronizada
contendo a bactéria foi aplicada sobre o meio de forma
homogênea. Os discos impregnados com o composto de
coordenação foram colocados no centro de cada metade
da placa de Petri. Um controle negativo contendo apenas
o ligante (ácido dinitro 3,5 - salicílico) foi preparado nas
mesmas condições anteriormente citadas. Todos os testes foram realizados em triplicata e todas as placas foram
mantidas em estufa a 37ºC por 48 horas para o crescimento bacteriano.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao analisar o crescimento bacteriano após incubação em
estufa, conclui-se que o composto sintetizado não
apresentou
ação
inibidora,
em
nenhuma
das
concentrações testadas, visto que não houve a formação
de halos de inibição (figura 01).

Fonte: Da autora, 2018.

CONCLUSÃO
Através dos resultados obtidos verificou-se que
o
composto de coordenação nas concentrações aplicadas,
não foi capaz de inibir o crescimento da bactéria
Pseudomonas aeruginosa, nas condições deste estudo.
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INTRODUÇÃO
Neste trabalho contém informações a cerca de sensores,
mais especificamente sobre o Sensor Indutivo PNP. Os
sensores são frequentemente encontrados em sistemas
automatizados, pois a saída gerada pelos sensores é em
forma de pulso elétrico, o qual pode ser, por exemplo,
utilizado como entrada para o CLP (Controlador Lógico
Programável). Tal procedimento é frequentemente
utilizado em sistemas de automação industrial, utilizando
sensores como elementos de entrada.

METODOLOGIA

eletromagnético original ocasionando internamente a
comutação da saída do sensor. Na Figura 02 pode-se
observar, de forma simplificada, o funcionamento do
sensor.
Figura 02 – Diagrama de blocos do sensor indutivo

Fonte: Souza (2014).

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram realizadas
algumas pesquisas sobre sensores indutivos por meio de
catálogos, livros científicos e artigos. Para isso, foi feito
uma pesquisa inicial sobre sensores em geral, sem
especificação de modelo. Segundo Rosário (2005), é
possível definir um sensor como um transdutor que altera
sua característica física interna devido a um fenômeno
físico externo, como a presença ou não de luz, som, gás,
campo elétrico/magnético etc. Já Souza (2014), define
sensor como um dispositivo eletroeletrônico que
transforma uma grandeza física qualquer em um sinal
elétrico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com o catálogo WEG (2014), os sensores
indutivos são elementos ativos capazes de efetuar um
chaveamento elétrico sem que seja preciso algum corpo
metálico tocá-lo.
Os Sensores Indutivos PNP são sensores que possuem
um estágio de saída com um transístor que tem a função
de chavear (ligar e desligar) o terminal positivo da fonte. A
ligação do sensor, como se pode ver na Figura 01, vem
com uma configuração padrão de cores: marrom, preto e
azul. Na Figura 01, é possível visualizar um exemplo
deste sensor, bem como sua forma de ligação.
Figura 01 – Sensor Indutivo PNP

De acordo com o catálogo WEG (2014), a chave
liga/desliga obtida por este sensor tem condições de
executar um chaveamento sobre bobinas de relés,
pequenos contatores, ou mesmo circuitos lógicos.

CONCLUSÃO
Os sensores possuem várias características em comum,
as quais fazem parte de suas especificações. A seguir, na
Tabela 01, é possível visualizar três exemplos dessas
características.
Tabela 01 – Especificação do sensor
Distância sensora (mm)
Tensão de alimentação

2
10-30 V CC

Corrente máx. comutação
Fonte: Luiz Fernando Anacleto

200mA

A distância sensora é o nome dado à máxima distância de
interação do campo magnético entre sensor e objeto.
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Tabela 02 – Sensor óptico difuso

INTRODUÇÃO
Os sensores são a base para qualquer tipo de
automação, seja ela industrial ou residencial. São os
componentes
mais
utilizados
no
mundo
da
eletroeletrônica e estão muito presentes no nosso dia a
dia em carros, elevadores eletrodomésticos, etc. Existem
vários tipos de sensores porém, este trabalho está voltado
para o sensor óptico difuso (figura 01) que emite um raio
de luz invisível que quando é rebatido em um objeto, volta
para o seu receptor ocorrendo o acionamento do sensor.

Dimensão Distancia (mm)

Tensão

Tipo de saída

M18

0-800

10-30Vcc

PNP/NPN

M30

10-1000

10-30Vcc

PNP/NPN

Fonte: Catálogo Schmersal
Figura 01 – Aparência do sensor óptico difuso

METODOLOGIA
O trabalho foi feito em duas etapas: A primeira foi
pesquisar o funcionamento, o diagrama em blocos do
funcionamento, definir distância sensora e explicar os
materiais sensitivos usando duas referências. Já a
segunda etapa foi pesquisar em catálogos de fabricantes
a distância sensora de sensores com alimentação 24 Vcc
e com pelo menos 3 fios.

Fonte: eletropecas
Figura 02 – Ligação do sensor óptico difuso

RESULTADOS E DISCUSSÃO.
Segundo Thomazini e Braga (2010) sensor óptico difuso é
um resistor dependente de luz, pois quando a luz incide
em determinadas substâncias que as resistências são alteradas devido à quantidade de luz que recebem, ocorre a
liberação de portadores de carga que ajudam a condução
da corrente elétrica. O funcionamento do sensor se dá por
ele possuir o emissor e o receptor no mesmo dispositivo,
um feixe de luz é emitido pelo emissor e recebido de forma difusa pelo receptor quando um objeto que serve
como refletor atravessa a região ativa, ativando o sensor.
Objetos muito transparentes, claros ou brilhantes podem
não ser detectados. Já no catálogo WEG (2016) sensor
óptico difuso é um sensor que o funcionamento se dá na
emissão de um feixe de luz, o qual é recebido por um elemento fotossensível que se baseia na incidência de um
feixe luminoso sobre um fotorreceptor, o qual provoca
uma comutação eletrônica. A emissão de luz é invisível,
proveniente da emissão de raios infravermelhos. Os elementos de emissão e recepção infravermelho estão montados juntos em um mesmo conjunto óptico. Os raios infravermelhos emitidos pelo transmissor, refletem sobre a
superfície de um objeto e retornam em direção do receptor, a uma distância determinada distância de comutação,
como pode-se ver na tas tabelas 01 e 02, que provoca o
chaveamento eletrônico. O sensor será sensitivo a qualquer objeto desde possua uma superfície que não seja totalmente fosca. De acordo essas fontes o sensor óptico
difuso funciona da forma representada na figura 03 com
os fios ligados da forma como mostra a figura 02.

Fonte: Catálogo Schmersal
Figura 03 – Diagrama do funcionamento do sensor

Fonte: Catálogo WEG (2010)

CONCLUSÃO
Conclui-se que a base do funcionamento do sensor óptico
difuso se dá por meio do emitir de uma luz invisível que
quando bate em um objeto qualquer, desde que não seja
fosco, volta de forma propagada para o receptor, que
encontra-se ao lado do emissor (formam um só corpo), e
ativa o sensor. As distâncias sensitivas desse sensor
variam entre 1 e 100 cm com tensão de 10 a 30 V e os
materiais que são perceptivos não podem ser totalmente
foscos ou transparentes.

Tabela 01 – Sensor óptico difuso
Dimensão Distancia (mm)
Tensão
Tipo de saída
M18

100

10-30Vcc

PNP/NPN

M30

300

10-30Vcc

PNP/NPN

M30

500

10-30Vcc

PNP/NPN

Fonte: Catálogo WEG (2016)
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INTRODUÇÃO
Segundo Flemming et al. (2005, p. 18) nos últimos
anos, principalmente a partir da década de 80, o
ensino da matemática tem passado por diversas
mudanças, ou seja, práticas inovadoras, dentre
elas, destaca-se a história da Matemática, que com
“a evolução do conhecimento matemático, desde
seus primórdios até os nossos dias, podemos constatar a importância do contexto histórico na compreensão de alguns fatos atuais”. Ao analisar vários
livros de matemática, percebe-se que a história da
matemática é pouco abordada como metodologia de
ensino. Para Lopes e Ferreira (2013, p. 77) “conhecer a origem dos assuntos que se gosta é uma curiosidade natural, inerente ao ser humano”. No entanto, é na escola que aprende-se e desperta o interesse por muitos temas, e as aulas de matemática
pode-se tornar um instrumento eficaz para o processo de ensino, uma vez que permite entender
conceitos matemáticos a partir de sua origem, considerando todas as suas modificações ao longo do
tempo. Pela ótica do PCN (BRASIL, 1997, p. 18) a
“História da Matemática também tem se transformado em assunto específico, um item a mais a ser incorporado ao rol de conteúdos, que muitas vezes
não passa da apresentação de fatos ou biografias
de matemáticos famosos”. No entanto, com a execução do projeto de extensão, na qual resultará de
um e-book, pode-se apresentar grandes matemáticos e suas principais contribuições na história da
humanidade, no entanto, justifica-se pela sua capacidade de contribuir com a qualidade do processo
de ensino e aprendizagem, desencadeando um melhor aproveitamento do tempo de leitura orientada
nas escolas municipais da região da AMESC, bem
como, durante as aulas de matemática. Os textos
disponibilizados na forma de e-book torna-se acessível a muitas unidades escolares, visto que em projetos anteriores as escolas beneficiadas com ações
destes eram apenas do município de Sombrio.
METODOLOGIA
O projeto de extensão denominado “História da Matemática: e-book – como surgiram alguns conceitos
matemáticos?”, cujo foco é a produção de livro eletrônico para a divulgação de textos da história da
matemática que foram elaborados na forma de um
portfólio em projetos de extensão contemplados em
anos anteriores no âmbito do IFC - Campus Avançado Sombrio, este é desenvolvido em etapas: revi-

são ortográfica dos textos já elaborados, imagens e
direitos autorais bem como editoração e publicação,
que por sua vez, está relacionada às tarefas técnicas de definição da mídia, de editoração e revisão
do livro. Nesta etapa também são executados os
procedimentos técnicos de editoração e revisão do
material produzido, bem como a obtenção de ISBN
mediante o respectivo registro junto à Biblioteca Nacional. Por fim, a publicação do material finalizado e
a organização do evento de lançamento do livro
como parte da estratégia metodológica, proporcionando a participação dos estudantes e docentes
vinculados ao curso de Licenciatura em Matemática.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este projeto tem por objetivo a publicação de livro
eletrônico com estudos realizados por meio do projeto Portfólio da História da Matemática executado
em anos anteriores, sendo que desta ação produziu-se 25 textos referente alguns temas de Matemática que compõe a Base Nacional Comum, visto que
o mesmo foi divulgado apenas nas escolas do município de Sombrio, com a execução desta proposta
de elaboração de um e-book o mesmo estará disponível em meio digital.
CONCLUSÃO
Considera-se que, com o propósito de elaboração e
divulgação deste e-book, a ampla divulgação do
conhecimento científico, visto que a matemática é
parte integral de uma herança cultural diversificada,
no entanto justifica-se a importância da presença da
história da matemática em sala de aula.
AGRADECIMENTOS
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Figura 01 – Porcentagem da população latina que vive na
pobreza e indigência (por país)

INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo identificar as
contribuições do estudo de literatura hispano-americana
para a reflexão crítica do contexto político-histórico da
América Latina (AL) através da análise da obra “As Veias
Abertas da América Latina”, de Eduardo Galeano. No
cenário latino-americano, a língua espanhola destaca-se
por conta de sua predominância geográfica e consequente
influência comercial, cultural e linguística em todo o
território, especialmente no Brasil. De acordo com os
Parâmetros Curriculares Nacionais (2000, p.25), “as
Línguas Estrangeiras assumem a condição de serem parte
indissolúvel do conjunto de conhecimentos que permitem
ao estudante aproximar-se de várias culturas e,
consequentemente, propiciam sua integração num mundo
globalizado”. Diplomaticamente, a perspectiva de
globalização através do ensino de espanhol demonstra-se
cada vez mais necessária no país, uma vez que o Brasil
tem papel decisivo no mercado regional latino. Nesse
cenário, é iminente o uso da língua espanhola nas escolas
para a formação multicultural e plurilíngue, suscitando
reflexões nos diversos campos que se interseccionam com
o ensino sociolinguístico. Mediante o exposto, propõe-se a
utilização da obra de Galeano como ponto de partida para
traçar caminhos entre a literatura crítica e a condição
socioeconômica
latino-americana
contemporânea,
perpassando pelas análises das considerações do autor e
de um referencial bibliográfico e culminando na análise da
obra como crítica à realidade.

METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada através de uma revisão integrativa
e foi dividida em quatro etapas: I – leitura de “As Veias
Abertas da América Latina”, de Eduardo Galeano; II –
Levantamento de dados socioeconômicos da AL; III –
Fichamento de trechos da obra e de documentos acerca da
desigualdade e pobreza na AL; e IV – comparação e
problematização dos dados obtidos. Os estudos utilizados
foram provenientes de relatórios da Comissão Econômica
para a América Latina e o Caribe (CEPAL), órgão
subordinado à Organização das Nações Unidas (ONU).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
“A divisão internacional do trabalho significa que alguns
países se especializam em ganhar e outros em perder”
(GALEANO, 2010). A frase introdutória da obra define o
processo exploratório iniciado no colonialismo europeu e
perpetuado no atual neoliberalismo americano. A
exportação de recursos e posteriormente a instalação de
indústrias estrangeiras em territórios latinos fez com que as
atividades econômicas privilegiassem o mercado externo
em detrimento ao interno.

Fonte: Base de dados CEPAL, 2014.
De acordo com a CEPAL, 168 milhões de latinoamericanos encontravam-se em situação de pobreza em
2014, índice que voltou a crescer em 2015 e 2016 após
mais de uma década de redução (ONUBR, 2017). Para
Galeano, a permissão dessa exploração é dada pela falta
de unidade entre os próprios latino-americanos, uma vez
que esses países comercializam mais com os países
centrais do que entre si (GALEANO, 2010).

CONCLUSÃO
As “veias abertas” expostas por Galeano continuam atuais.
A análise das problemáticas apresentadas pelo autor,
quando comparadas com o crescimento da desigualdade
na região, demonstram uma situação inerte: continuamos
alheios a uma situação em que nossa riqueza gera nossa
pobreza. O papel multidimensional da linguagem nesse
contexto reafirma a necessidade da (re)integração
econômica e cultural dos povos latinos para o seu
fortalecimento. As políticas de ensino linguísticas e
culturais desempenham papel central nesse cenário, pois
através da educação podemos repensar nossa formação
enquanto povo e a maneira como nos relacionamos.
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INTRODUÇÃO
Buscando oportunizar situações de ensino-aprendizagem
que contextualizem conhecimentos adquiridos durante as
aulas, com situações concretas da realidade social,
entende-se quão importante vem a ser um momento onde
os alunos possam realizar atividades práticas, onde haja
a articulação e comunicação entre as áreas de
conhecimento e o contexto social. O Projeto de Ensino
Minhoca na Cabeça foi criado para oportunizar o
aprendizado interdisciplinar dos alunos das turmas de
segundo ano dos Cursos Técnicos, em Informática e
Hospedagem, onde os conteúdos de Alimentos e
Bebidas, Biologia, Geografia e Química se conectam por
meio de ações concretas: manejo de compostagem,
criação e manutenção de uma horta e a reorganização do
paisagismo interno do prédio do Instituto Federal
Catarinense Campus Avançado Sombrio.

METODOLOGIA
As atividades vem sendo realizadas desde o mês de maio
do corrente ano, durante os horários das aulas das
disciplinas envolvidas. Nelas, os professores realizam
atividades de orientação (teóricas) e de confecção da
compostagem, horta e paisagismo (práticas). A orientação
tem foco no processo de seleção e tratamento de resíduos
orgânicos gerados por alunos e servidores do Campus
Avançado Sombrio, bem como, de restaurante próximo ao
Campus. Com a construção e manutenção do sistema de
compostagem, vem sendo construida pelos alunos uma
horta vertical com embalagens pet recolhidas de seu uso
na Instituição. O resultado da compostagem suprirá a
demanda de terra adubada para a horta. Paralelamente à
compostagem e horta, os alunos pesquisarão a situação
das plantas que estão presentes no interior do prédio e
práticas de paisagismo para realizar o manejo dos
cachepôs existentes com o produto da composteira e a
troca de plantas, quando necessário.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No mês de maio/2018, a partir da aquisição de alguns
materiais para o trabalho, ocorreu a sensibilização das
turmas dos segundos anos. Iniciou-se a coleta dos
resíduos orgânicos e o processo de compostagem. Em
junho, por ocasião da Semana do Meio Ambiente, foi feita
a apresentação do Projeto à toda comunidade acadêmica,
sendo a proposta muito bem recebida, visto que houve
grande adesão dos docentes e discentes na separação
dos resíduos. Encontra-se finalizada a etapa de coleta de
dados sobre os vasos de plantas presentes no interior do
prédio, sendo agora iniciada a etapa de análise.
Observou-se que a partir da realização das atividades do
projeto, demais docentes vem se associando a proposta
e realizando atividades correlatas em suas disciplinas,
como oficinas utilizando materiais reutilizáveis oriundos
de atividades realizadas na instituição.

Figura 01 – Sistemas de Compostagem em
funcionamento

CONCLUSÃO
Embora com apenas dois meses de desenvolviemnto do
Projeto Minhoca na Cabeça, os resultados já obtidos
demonstram que as estratégias metodológicas estão
sendo bastante satisfatórias e repercutem além dos
objetivos esperados, sendo a rápida consolidação da
coleta dos resíduos orgânicos no Campus uma
demonstração dessa situação. Tem-se observado o que
Morgado (2006), afirma, “atividades desenvolvidas na
compostagem e na horta envolvem a participação de
diversos membros da comunidade escolar...tal trabalho
coletivo fortalece a relação da comunidade com a escola,
aproximando os sujeitos sociais e desenvolvendo o senso
de responsabilidade e de cooperação nas escolas”.
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INTRODUÇÃO
A classificação do solo é uma ferramenta importante para
caracterizar um solo. São realizadas análises químicas,
físicas e em alguns casos mineralógicas, dando a ideia
das principais características desse solo. Isso pode trazer
informações importantes do solo como profundidade do
solo, agregação, que podem interferir na infiltração e
disponibilidade de água para as plantas. Em relação a
parte química, pode-se observar a fertilidade do solo e a
presença de elementos tóxicos para as plantas. O objetivo
desse estudo foi classificar o solo da área experimental do
Instituto Federal Catarinense (IFC) - campus Santa Rosa
do Sul – SC.

METODOLOGIA
Foi selecionado um perfil do solo adjacente a área
experimental do IFC, coordenadas 29º06’36” S, 49º48’22”
W, no município de Santa Rosa do Sul. Inicialmente foi
realizada a limpeza do perfil do solo e dividido em
horizontes (Santos et al., 2015). Foi realizado coleta de
solo em cada horizonte. As amostras coletadas foram
secas em estufa com circulação de ar forçado a 50ºC por
48 horas, moídas e tamisadas em peneira de 2mm de
diâmetro. Em seguida, essas amostras foram submetidas
a análise granulométrica utilizando o método da Pipeta e
química do solo (Tedesco et al., 1995) no Laboratório de
Solos do IFC campus Santa Rosa do Sul. Com os dados
químicos foram calculados a saturação por bases (V),
CTC efetiva, CTC pH7,0 e saturação por Al (m). A partir
dos dados obtidos o solo foi classificado segundo o
Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS),
2013.

O segundo nível categórico está relacionado com a cor do
solo. Como o solo apresenta coloração vermelha ao longo
do perfil, esse solo se enquadra no Argissolo Vermelho,
caracterizado pela presença de clima quente (Cfa) e
predomínio de óxido de ferro Hematita.
Em relação a caracterização química desse solo,
podemos verificar que esse solo apresenta baixa V
(<50%) caracterizando um solo distrófico. Aliado a isso, o
solo apresenta baixos valores de pH em água (solo ácido)
e alta m. A CTC desse solo também é baixa. Essas
características estão relacionadas ao predomínio de areia
no solo, no qual não apresenta cargas em sua superfície.
Além disso, esse solo é altamente intemperizado, fazendo
com que grande parte dos minerais primários já tenham
sido disponibilizados no solo e os nutrientes provenientes
desses minerais já foram lixiviados, permanecendo em
maior quantidade o alumínio, que é retido ao solo com
maior energia que as bases do solo. Esse solo apresenta
estrutura e cerosidade em blocos, semelhante ao
horizonte B Nítico, sendo classificado como ARGISSOLO
VERMELHO Distrófico nitossólico (SiBCS, 2013). O solo
precisa de correções na acidez e na fertilidade para
incremento do rendimento das culturas.
Tabela 2 – Caracterização química do perfil do solo.
pH
CTC
Horiz.
V
CTCef
m
H2O
pH7,0
1:1
%
cmolc kg-1
%
A
AB
BA
Bt
C

3,8
4,2
4,1
4,2
4,5

4,3
4,6
2,5
4,0
9,32

2,8
2,9
2,7
3,3
3,3

6,7
6,2
11,0
7,0
6,6

90,0
90,0
90,0
92,0
82,0

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O solo apresenta textura média ao longo do perfil do solo,
com predomínio de areia. Houve 1,9 vezes mais argila no
Horizonte Bt do que no Horizonte A, indicando a presença
de um Horizonte B Textural (Bt). A presença de um
Horizonte B textural indica que o solo do estudo é
classificado como Argissolo. Os Argissolos são solos
intemperizados no qual apresenta um processo chamado
de argiluviação, que é a migração de argila de Horizontes
superficiais a camadas inferiores. Essa migração de Argila
pode interferir na taxa de infiltração de água do solo.
Tabela 01 – Análise Granulométrica do perfil do solo.
Horiz.
Cam.
Areia
Argila
Silte
cm
A
AB

%

0-53
53-69

61,8
62,9

16,7
18,9

21,5
18,2

BA

69-83

65,0

20,5

14,5

Bt

83-125

52,0

33,0

15,0

C

125-187

75,9

11,1

13,0

CONCLUSÃO
O solo da área experimental do IFC – campus Santa Rosa
do Sul é um ARGISSOLO VERMELHO Distrófico
nitossólico.
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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No mundo como um todo, é perceptível a influência do
processo de globalização em múltiplos espaços. Dentro do
âmbito acadêmico, Knight e de Wit (1997) afirmam que a
globalização afeta e é afetada pela internacionalização do
ensino superior, definida como o processo de integração
da dimensão internacional e intercultural na função da
educação superior. O governo brasileiro promove ações de
internacionalização de maneira pública e gratuita através
de acordos firmados com universidades estrangeiras e
programas como o Ciência sem Fronteiras (CsF), hoje com
enfoque apenas na pós-graduação, que possui como
objetivo “propiciar a formação e capacitação de pessoas
com elevada qualificação em universidades [...]
estrangeiras de excelência, além de atrair para o Brasil
jovens talentos e pesquisadores estrangeiros” (BRASIL,
2011). Nos Institutos Federais (IFs), as Secretarias de
Relações Internacionais atuam no estabelecimento dos
convênios com instituições exteriores, visando promover a
cooperação científica para o desenvolvimento regional,
sem contar, contudo, com um programa ou política
específica. Ressalta-se, no entanto, a necessidade da
ampliação da dimensão internacional e intercultural no
ensino técnico e tecnológico, uma vez que “A era dos
Institutos Federais exige que seus atores [...] percebam
não apenas os dados e concebam as ideias na sua troca
com o mundo, mas os interpretem numa permanente troca
com os demais membros da sociedade, o que exige que
estejam situados no universo e não dele separados”.
(BRASIL, 2010, p. 25). Mediante o exposto, objetiva-se,
através da realização do presente trabalho, mapear
desafios
e
potencialidades
do
processo
de
internacionalização dos IFs e o papel-chave de uma
educação internacionalizada no âmbito dos IFs com base
nas ações tomadas nos programas de intercâmbio das
demais Instituições de Ensino Superior (IES).

Desde o século XX as IES brasileiras atuam em programas
internacionais de desenvolvimento. Entretanto, ainda é
perceptível a preferência da cooperação com países do
eixo norte-sul, corroborando com a visão dos conceitos de
cultura dominante e dominada. Para a desconstrução
desse cenário, entende-se como relevante a adesão à
proposta dos Arranjos Produtivos Locais, que dinamizam o
desenvolvimento de setores produtivos priorizando as
potencialidades locais. No viés internacionalizado dos IFs,
essas ações podem ser executadas vislumbrando o bem
regional comum - nesse caso, dos países latinoamericanos. Para além do corpo discente, a
internacionalização também pode contribuir para o
aperfeiçoamento do corpo docente e administrativo, de
modo em que seja possível compartilhar conhecimentos e
experiências já praticados para o bem mútuo das
instituições em seus diversos campos de atuação.

METODOLOGIA
A pesquisa tem caráter documental e abordagem
quantitativa e qualitativa, sendo pautada em três etapas: I
- Identificação do panorama geral da internacionalização
do ensino médio e superior no Brasil desde 2009; II - Coleta
de dados acerca do plano de internacionalização dos IFs
em documentos disponibilizados pela Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da
Educação (Setec/MEC), Conselho Nacional das
Instituições da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica (Conif) e o Fórum de Relações
Internacionais das Instituições da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Forinter);
III - Análise das informações coletadas para fins de
problematização e elaboração de um documento
elencando sugestões para apoiar o movimento de
internacionalização do conhecimento nos IFs.

CONCLUSÃO
O viés globalizado da educação busca atender a demanda
da formação de pessoas e profissionais com uma visão de
mundo internacionalizada, em que saibam adaptar-se e
responder aos estímulos do século atual. Nos IFs, é
possível perceber a existência de alguns acordos
internacionais entre as autarquias e demais instituições
estrangeiras. Entretanto, é ainda necessária a equiparação
das políticas de internacionalização das IES às políticas
dos IFs, uma vez que os Institutos dispõem do objetivo de
ofertar educação profissional e tecnológica, visando formar
e qualificar cidadãos capacitados para exercerem sua
função no atual cenário global em que vivem.
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INTRODUÇÃO
A alface é uma das mais importantes olerícolas folhosas
cultivadas mundialmente e mais consumidas no Brasil
(MARCHI, 2006). Atualmente a alface crespa com
ausência de formação de cabeça é o principal tipo
cultivado no Brasil pela adaptação em altas temperaturas
e elevados índices de pluviosidade e se adapta também
em clima ameno, tendo assim um desenvolvimento
vegetativo melhor. O nitrogênio é um nutriente de grande
importância na produção de alface, verificando-se
normalmente aumento na produtividade e na aceitação
visual pelos consumidores (LEDO et al., 2000). As
adubações orgânicas apresentam respostas positivas e
melhoram a eficiência das adubações minerais e a
qualidade dos produtos colhidos. São capazes de
fornecer nutrientes de forma gradual e continuada,
especialmente em relação ao nitrogênio. Alfaces tratadas
com
compostos
orgânicos
apresentam
melhor
desenvolvimento e rendimento quando comparados a
aquelas adubadas com ureia. O presente trabalho teve
como objetivo analisar o rendimento de massa verde e
massa seca de cabeças de alface, bem como o teor de
clorofila conforme as diferentes fontes de nitrogênio.

METODOLOGIA
O estudo foi conduzido no Instituto Federal Catarinense
(IFC) Campus Santa Rosa do Sul – SC em ambiente de
campo (29º5’45.70” Latitude Sul e 49º48’47.20” de
Longitude Oeste) com altitude de 8m. O clima da região
de acordo com Köppen é quente e úmido, com
pluviosidade média de 1371 mm, e temperatura média de
20ºC, o solo da área experimental é classificado como
Gleissolo háplico. A cultivar de alface utilizada foi crespa
plantada no espaçamento de 0,20 m x 0,25 m. Utilizou-se
24 mudas por parcela (8 plantas na área útil), totalizando
288 mudas. As parcelas experimentais possuíam área de
1,2 m² (1,00 m x 1,20 m). O experimento foi em blocos ao
acaso com quatro tratamentos e três repetições. Os
tratamentos foram T1: testemunha sem adubação
nitrogenada; T2 fonte nitrogenada 100 g m-2 de ureia, T3:
350 g m-2 de cama de aviário, T4: 350 g m-2 de esterco
bovino todas as adubações foram fracionadas aos 10 e 20
dias após o transplante. O preparo dos canteiros foi
realizado com encanteirador acoplável a um trator. Todas
as parcelas receberam uma cobertura de palha de lírio do
brejo (Edichyum coronarium) em uma espessura de 2 ± 1
cm, sendo as invasoras controladas por arranquio
manual. O esterco bovino e o de aviário foram aplicados
entre as linhas de plantas na dosagem de 175 g m-2 em
cada uma das aplicações após o transplante. A colheita
foi realizada quando as plantas atingiram o tamanho ideal
de consumo. Foi avaliada a massa verde e seca da parte
aérea. Para determinação da massa verde foi utilizada
uma balança de precisão e após essas amostras foram

encaminhadas para a estufa de circulação de ar forçado
com temperatura de 65 °C até massa constante. Os
resultados foram submetidos à análise de variância e as
médias pelo teste Tukey a 5%, utilizando o programa
Sisvar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observou-se que o tratamento que apresentou maior
massa verde foi o adubado com ureia, provavelmente
pela velocidade de absorção pela planta desta forma de
adubo. Já em relação à massa seca houve diferença
significativa entre tratamento com o esterco bovino e a
testemunha (sem adubação nitrogenada) (Tabela 1),
podendo estar relacionado com maior acúmulo de
nutrientes nesta fonte de adubo nitrogenado. Segundo
Santos et. al. (2001), essa diferença pode estar atribuída
com as boas características do esterco bovino, pois além
de disponibilizar nitrogênio, ainda fornece carbono,
hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre, melhorando assim
características físicas, químicas e biológicas do solo.
Tabela 01 – Massa verde e massa seca das plantas de
alface crespa. Santa Rosa do Sul/SC, IFC, 2018.
Tratamentos
Massa Verde
Massa seca
(g)
(g)
Testemunha
209,9 b
16,9 b
Ureia
266,9 a
17,5 ab
Esterco aves
243,3 a
18,3 ab
Esterco bovino
233,7 a
19,3 a

CONCLUSÃO
O tratamento adubado com ureia apresentou maior massa
verde. Já o tratamento com 350 g m-2 de esterco bovino
apresentou maior massa seca das plantas de alface em
relação aos demais tratamentos.
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Figura 2 - Resultado da análise do composto de coordenação frente à E. Coli.

INTRODUÇÃO
Apesar de essencial para a maioria dos organismos, é
comprovada a ação do cobre e seus derivados na inibição
de algumas bactérias e fungos, atuando no controle destes microrganismos. Normalmente encontrada em ambientes úmidos, a bactéria P. Aeruginosa tem o poder de
infecção a humanos, prontamente, sendo a causa de infecções hospitalares a pacientes com comprometimento
de seu sistema imunológico.1 A bactéria E. Coli é responsável por infecções de intestino ou de urina. Compostos
de coordenação contendo átomos ligantes N,O doadores
são usualmente utilizados para testes microbiológicos.2
Deste modo, através do composto de coordenação obtido
da reação de acetato de cobre (II) e ácido – 3,5 dinitrosalicílico (DNS), objetivou-se realizar ensaios microbiológicos com a aplicação deste composto frente as bactérias
P. Aeruginosa e E. Coli, a fim de conhecer seus comportamentos de inibição.

Fonte: Os autores, 2018.
Figura 3 - Análise dos reagentes DNS e acetato de cobre
II frente à P. Aeruginosa e E. Coli , respectivamente.

METODOLOGIA
Primeiramente, obteve-se o composto de coordenação,
conforme relatado em publicação anterior3, a partir da
reação de acetato de cobre II e ácido - 3,5 dinitrosalicílico
na proporção de 1:4 (mol/mol), utilizando-se como solvente etanol. Posteriormente, iniciou-se a avaliação do crescimento microbiano utilizando-se a bactéria P. Aeruginosa
em meio a Ágar Muller Hinton (AMH). Para os testes em
disco-difusão preparou-se soluções de 100, 200, 300 e
400 µg/mL do composto de coordenação obtido e de seus
reagentes de partida, onde realizou-se sua impregnação
nos discos de filtro com 6 mm de diâmetro. Seguiu-se
com a aplicação dos discos impregnados nas placas de
Petri com 90 mm de diâmetro em meio AMH. Ao final,
depositou-se as placas em estufa, à temperatura de 37 ºC
por 48 horas. Os resultados são avaliados em relação aos
tamanhos e quantidades dos halos formados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Avaliando-se o crescimento da bactéria após incubação
em estufa, conclui-se, que o composto sintetizado não se
adequa ao caso, pois não houve formação de halos e
consequentemente não houve inibição da bactéria.
Figura 1 - Resultado da análise do composto de coordenação frente à P. Aeruginosa.

Fonte: Os autores, 2018.
Portanto, com base nos resultados apresentados, o composto de coordenação sintetizado não foi eficaz para a
inibição do crescimento das bactérias P. Aeruginosa e E.
Coli nas concentrações e condições testadas.

CONCLUSÃO
O complexo formado, embora apresente uma nova estrutura, formado a partir de cobre (II) e DNS, não foi capaz
de produzir inibição nas bactérias estudadas, compreendendo que as concentrações utilizadas foram baixas, pois
o cobre é muito utilizado como agente bactericida, conforme estudos científicos.
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INTRODUÇÃO

Figura 01 – Projetos de Exensão protocolados na
coordenação no período de 20015 a 20018.

O presente trabalho descreve as atividades dos bolsistas
propostas no plano de trabalho referente ao Edital N°
183/2016 que atuaram nas Coordenações de Pesquisa e
Extensão do IFC Campus Santa Rosa do Sul. As
atividades realizadas pelos bolsistas foram de extrema
importância para o bom andamento de todas as
demandas diárias dos setores envolvidos, que ano a ano
vem aumentando a quantidade de projetos oriundos de
editais externos, internos e voluntários.

METODOLOGIA
O desenvolvimento do projeto foi através de atividades
administrativas de rotina nas coordenações de pesquisa e
extensão. As atividades foram executadas no período de
01 de dezembro de 2016 à 31 de dezembro de 2017, com
horário definido de acordo com a grade de horários dos
alunos bolsistas. Os alunos cumpriram uma carga horária
de 20 horas semanais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As metas cumpridas de acordo com o plano de trabalho
dos bolsistas foram:

Contribuição na formulação do Edital Interno
para incentivo a projetos de Ensino, Pesquisa e
Extensão;

Auxílio e suporte técnico aos bolsistas envolvidos
nos projetos como preenchimento dos relatórios
mensais e finais;

Auxílio na representação do IFC Campus Santa
Rosa do Sul em eventos da região, divulgando
os resultados das pesquisas e atividades
desenvolvidas dos projetos;

Contribuição na organização de eventos
científicos (SICT-Sul e MICTI), dias de campo,
Semana Acadêmica do Curso de Engenharia
Agronômica, Seminários, Palestras e outros;

Contribuição na aplicação de ferramentas de
gestão da pesquisa e extensão, diminuindo a
burocracia e estimulando os servidores e alunos
a desenvolverem projetos que contribuíram na
formação dos discentes;

Atualização do banco de dados dos projetos de
pesquisa e extensão nos anos de 2015 a 2018,
conforme figura 1 e 2.
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Figura 02 – Projetos de Pesquisa protocolados na
coordenação no período de 20015 a 20018.
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CONCLUSÃO
As atividades realizadas pelos bolsistas são de grande
importância para as coordenações de pesquisa e
extensão. Além disso, do ponto de vista do aluno bolsista
esse trabalho incentivou o seu avanço profissional, assim
como o entendimento das metas propostas e
consequentemente
a
realização
das
atividades
pretendidas.
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INTRODUÇÃO
A análise de solo, para fins de levantamento da fertilidade
do solo, é essencial para a instalação e correto manejo
nutricional das culturas. Esta informação é importante
para realizar a correção de acidez do solo e quantificar a
adubação necessária para o desenvolvimento das
culturas instaladas. Para um eficiente diagnóstico da real
situação dos solos da propriedade é necessário que o
produtor tenha em mente as seguintes condições: a
análise do solo, a interpretação, a recomendação e os
demais procedimentos de avaliação do estado nutricional
das plantas, que começam, necessariamente, por uma
confiável coleta de amostra de solo. Para o IFC é
importante auxiliar a comunidade local nesta área, que
tem uma crescente demanda e carência de prestação de
serviço, podendo assim relacionar o aprendizado teórico
dos alunos e bolsistas envolvidos com a prática
laboratorial. Esse projeto visa primeiramente, organizar os
procedimentos de recebimentos de amostras de solo,
análises químicas de rotina e recomendações de correção
de acidez e adubação para as amostras de solos oriundas
de projetos de pesquisa do Instituto Federal Catarinense.
E, na etapa seguinte, estender o trabalho para a
comunidade externa, aproximar o produtor ao Campus,
estimulá-lo a usufruir da estrutura laboratorial para a
análise, correção e adubação dos solos e promover o
desenvolvimento da agricultura no Sul de SC.

METODOLOGIA
As análises químicas do solo foram realizadas no
laboratório de Fertilidade do solo no IFC - Campus Santa
Rosa do Sul. Para manter o controle de reagentes e
equipamentos utilizados as atividades foram organizadas
da seguinte forma:
Figura 1: Processo para a realização de análise química
do solo no laboratório de fertilidade do solo do IFC-SRS.

1) Determinação do carbono orgânico: o carbono orgânico
total do solo foi determinado por meio de sua oxidação a
CO2 por íons dicromato, em meio fortemente ácido.
2) Determinação do pH e da acidez potencial (H + Al): o
pH foi determinado em suspensão de solo em água e em
solução de CaCl2 0,01 mol L-1 (relação 1:2,5). A acidez
potencial foi determinada com solução tampão SMP.
3) Determinação de alumínio, cálcio, magnésio trocáveis:
a extração de alumínio, cálcio e magnésio trocáveis foi
feita com solução de KCl 1 mol L-1 e foram determinados
por titulação.
4) Determinação de fósforo e potássio: O fósforo e
potássio disponível foram extraídos com solução de
Mehlich-1 e determinados em espectrofotômetro e por
fotometria de chama, respectivamente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No decorrer do ano de 2017 até julho de 2018 foram
organizados: a forma de recebimento, preparo, análise
química e entrega do laudo das amostras de solo (Figura
1). Nesse período realizou-se um total de 288 amostras
de solo para a comunidade interna (pesquisa) do IFCSRS, sendo 104 amostras oriundas de projetos de
trabalho de conclusão de curso (TCC) do curso de
Engenharia Agronômica, 40 amostras em parceria de
projeto e 144 amostras de uma dissertação de mestrado.
Com a organização do recebimento das amostras através
de um formulário de identificação, assinado pelo
orientador solicitante e acompanhamento do técnico de
laboratório nas análises químicas, os alunos responsáveis
(bolsistas e voluntários) puderam desenvolver as análises
com sucesso, mostrando que o Laboratório de Fertilidade
do Solo do IFC – Campus Santa Rosa do Sul tem total
condições de realizar análises químicas do solo com
qualidade nos resultados. No entanto, até o presente
momento, o serviço foi realizado apenas para a
comunidade interna no IFC-SRS, porém, maiores
esforços em conjunto com os setores responsáveis do
IFC devem ser realizados para que o serviço seja
disponibilizado para a comunidade em geral.

CONCLUSÃO
As análises químicas do solo realizadas no laboratório de
Fertilidade do Solo do IFC-SRS são feitas com qualidade
nos resultados, no entanto, deve ser realizado um
planejamento para atender a comunidade em geral.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma
análise dos resultados das sessões temáticas integradas
realizadas pelo Cine Cultura IFC Sombrio, criado pelo
projeto de extensão “Cinema, humanidades e educação”.
Desde meados de 2017 foram realizadas algumas sessões especiais integradas a atividades desenvolvidas no
Campus por outros projetos e que culminavam com os
debates realizados após as exibições dos filmes, que exploravam temáticas específicas. O cinema pode ser um
instrumento importante na construção do exercício da
reflexão e debate acerca de temas relativos ao ser humano e ao mundo, na medida em que todo filme, de alguma
forma, expressa uma realidade possível. “Filmes são plenos de sentidos, carregam com eles uma multiplicidade
infinita de significados. Oferecem à educação muito mais
do que apenas conteúdos a serem discutidos.” (COUTINHO, 2009, p. 7) Por meio da junção significativa de imagens e sons em movimento, a obra cinematográfica proporciona um modo alternativo de abordar problemáticas
que precisam ser discutidas no espaço escolar e acadêmico. O diferencial na utilização desse recurso é que as
questões são pensadas e repensadas a partir dos efeitos
gerados no espectador ao apreciar a obra. A análise das
sessões temáticas integradas foi realizada a partir da avaliação das ações com os colaboradores envolvidos e seu
objetivo foi detectar pontos negativos e positivos, a fim de
corrigir possíveis equívocos e aprimorar as ações.

homofobia e transfobia. As sessões foram realizadas
como atividade de encerramento das programações,
sendo precedidas de palestras, discussões e atividades
de conscientização. Pode-se observar que o público
presente nas sessões integradas estava interessado no
tema, com conhecimento prévio sobre as questões
abordadas, e motivado a participar das discussões após a
exibição dos filmes, o que elevou a qualidade do debate.
Um ponto negativo observado foi a impossibilidade de
participação de discentes interessados devido ao horário
das sessões, que ocorreram após o horário das aulas.
Entretanto, as sessões integradas mostraram-se mais
profícuas que as demais sessões realizadas, o que
sugere que atividades similares devem continuar sendo
executadas no âmbito do projeto de extensão do Cine
Cultura.
Figura 01 – Colaboradores da sessão com produtores do
filme “Uma Gota.Doc”

METODOLOGIA
Na primeira etapa deste trabalho foram realizadas as
sessões temáticas integradas com outros projetos. No
período de um ano, junho de 2017 a junho de 2018,
realizaram-se três sessões integradas em colaboração
com o Núcleo de Gestão Ambiental do Campus, Setor de
Atendimento Pedagógico e Grêmio Estudantil: a) Sessão
“Meio-ambiente” (Figura 01), com o filme “Uma Gota.Doc”;
b) Sessão “Setembro amarelo – prevenção do suicídio”,
com o filme “Geração Prozac”; c) Sessão “Pelo direito de
existir – diversidade de gênero e sexual”, com o filme “A
Garota Dinamarquesa”. Na segunda etapa do trabalho,
realizou-se uma avaliação das atividades com todos os
colaboradores envolvidos (professores, servidores
técnicos e alunos). Por fim, foi feita a análise das
atividades realizadas e discussão dos resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As sessões integradas realizadas pelo cineclube fizeram
parte de programações especiais organizadas no Campus
IFC-CAS para tratar de questões específicas que
possuem relevância ética, social e política, tais como o
meio-ambiente, a prevenção ao suicídio e o combate a

Fonte: Acervo Cine Cultura, 2017

CONCLUSÃO
As sessões temáticas integradas realizadas pelo Cine
Cultura em parceria com outros projetos mostraram-se
eficientes na promoção da reflexão e debate a partir da
apreciação de obras cinematográficas. As atividades que
precederam as sessões proporcionaram uma preparação
prévia do público para a participação dos debates,
tornado a discussão mais profunda.
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INTRODUÇÃO
A rizicultura é uma das principais culturas agrícolas do sul
de Santa Catarina, sendo essa região também
considerada polo industrial cerâmico no estado. Visto que
as indústrias estão cada vez mais minimizando
desperdícios e integrando subprodutos em seus
processos como fonte de inovações tecnológicas e
redução de custos, neste trabalho, estudamos a formação
de compósitos cerâmicos refratários utilizando como
subproduto os resíduos agrícolas gerados na rizicultura.
Os resíduos são a Casca de Arroz (CA) e a Cinza da
Casca de Arroz (CCA), no qual ambos possuem baixo
valor comercial e difícil biodegradação, sendo um agente
poluidor ao meio ambiente quando descartado
incorretamente. O objetivo deste trabalho é caracterizar
as propriedades estruturais e térmicas da CA, CCA e
argilas refratárias, a fim de obter a proporção adequada
dos componentes para formação de um compósito
cerâmico refratário.

apresentaram eventos endotérmicos em 74ºC e 60ºC,
respectivamente, associados à evaporação da água
adsorvida em suas superfícies. Porém, a CA apresentou
mais dois eventos exotérmicos em 290ºC e 402ºC,
associados à volatização de compostos orgânicos em sua
composição. Este evento não ocorreu na CCA, sugerindo
que a temperatura de queima seja igual ou superior a
500ºC. As difusividades térmicas encontradas por EAF
estão apresentados na Tabela 01.
Tabela 01 – Difusividades térmicas encontradas por EAF.
Amostra

Espessura
(μ)

Casca de Arroz
Cinza da Casca de Arroz
Argila Catarinense
Argila Caulim
Argila Caulinítica Amarela
Argila Caulínitica Branca
Argila Preta
Argila Caulinítica Rosa

290
460
440
470
540
560
460
500

Difusividade
Térmica (cm2/s)
0,0195
0,0859
0,0502
0,0676
0,0921
0,0873
0,0531
0,0670

Fonte: Autor, 2018.

METODOLOGIA
As amostras de CA e CCA foram coletadas em uma
cooperativa de beneficiamento de arroz da cidade de
Jacinto Machado – SC. Para caracterização das
propriedades estruturais e térmicas dessas amostras,
foram efetuados os processos de Difração de Raios X
(DRX) e Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC), e a
técnica de Espectroscopia de Absorção Fotoacústica
(EAF) para obtenção da difusividade térmica. As amostras
de argilas refratárias foram concedidas por uma indústria
de minérios da cidade de Ijaci - MG. Para caracterização
das argilas, utilizou-se o processo de DSC e as
difusividades térmicas encontradas por EAF. Todas as
amostras foram moídas, separadamente, por 10 min em
um moinho de alta energia (SPEX 8000M) e prensadas
em
forma
de
pastilha
com
espessura
de
aproximadamente 500 microns. Após a obtenção das
difusividades térmicas por EAF, as amostras de resíduo
agrícola e de argila refratária que apresentaram o menor
valor de difusividade térmica foram selecionadas. Para
obtenção da melhor proporção adequada de um
compósito cerâmico refratário, variamos entre 5, 10 e
15%, a composição de um resíduo agrícola em uma
matriz de argila refratária. Após isso, essas novas
amostras foram moídas, prensadas e caracterizadas por
EAF para obtenção de compósitos cerâmicos refratários
com propriedades tecnológicas avançadas em relação
aos seus componentes individuais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A técnica de DRX realizada para as amostras de CA e
CCA apresentaram que, ambas as amostras possuem
fase amorfa em seu difratograma. Isso significa que nem
toda sílica amorfa foi cristalizada, e para isso acontecer, a
temperatura de queima deveria ser maior. Os resultados
de DSC para CA e CCA, sem tratamento térmico prévio,

Com a Tabela 01, observamos que a CA, a Argila
Catarinense e a Argila Preta obtiveram as menores
difusividades térmicas encontradas, sendo essas as
argilas selecionadas para composição dos compósitos
cerâmicos refratários.
Tabela 02 – Proporções de CA e argilas refratárias com
suas espessuras e difusividades térmicas encontradas.
Amostra

Espessura
(μ)

A. Catarinense + 5% CA
A. Catarinense +10% CA
A. Catarinense + 15% CA
A. Preta + 5% CA
A. Preta + 10%
A. Preta + 15%

660
480
510
560
670
640

Difusividade
Térmica (cm2/s)
0,1555
Não convergiu
0,1237
0,0821
0,1365
0,1118

Fonte: Autor, 2018.
Com base nos resultados apresentados na Tabela 02, o
compósito refratário que apresentou a menor difusividade
térmica é aquele composto por Argila Preta + 5% de CA.

CONCLUSÃO
Neste estudo investigamos o comportamento térmico e as
difusividades térmicas da CA e CCA. Observamos que a
CA possui baixa difusividade térmica quando comparada
com a CCA. Seguidamente, concluímos que a proporção
de argila refratária adicionada de um resíduo agrícola que
apresentou a menor difusividade térmica (0,0821cm 2/s) foi
a Argila Preta com 5% de Casca de Arroz. Conforme os
dados obtidos por DSC, devido à matéria orgânica
presente na composição da CA, é indicado o uso dessa
composição para fins refratários em temperaturas
inferiores a 290ºC, para que não haja volatização da
matéria orgânica e consequentemente perda de
estabilidade mecânica do compósito.
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MOTIVAÇÃO DO EDUCANDO NAS AULAS DE ARTES: O USO DA PESQUISA
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INTRODUÇÃO
Neste trabalho relata-se a experiência durante o Estágio
Curricular no Ensino Médio, como requisito parcial para o
aproveitamento
do
Curso
de
Complementação
Pedagógica em Artes Visuais Anhanguera/Uniderp,
realizado com alunos da Escola de Ensino Básico
Normélio Cunha, Guarita, Sombrio – SC. Trata-se do uso
da pesquisa cientifica como meio motivador do interesse
dos alunos nas aulas de Artes. Buscou-se com a
realização adaptada de algumas pesquisas e testes
descritos na literatura cientifica, provar aos alunos,
através de suas respostas, alguns padrões obtidos
apenas com o diferente uso das cores, objetivando o
despertar dos alunos aos conteúdos da disciplina de Artes
como conhecimento, superando a visão de mera atividade
impregnada historicamente nesta disciplina.

METODOLOGIA
Inicialmente foi realizado uma pesquisa voluntária, sem
prévio aviso, com as turmas do 1°, 2° e 3° anos do ensino
médio, noturno, aos quais realizo estágio em Artes. Uma
pesquisa relacionada ao uso das cores e seus fatores
fisiológicos, psicológicos e sociológicos, baseada em
testes e experiências já descritos pela literatura cientifica
e relatadas nos Livros Psicodinâmica das cores em
comunicação (FARINA, M.; PEREZ, C.; BASTOS, D.) e A
psicologia das cores: como as cores afetam a emoção e a
razão (HELLER, Eva). Foram realizadas 8 questões
através de um circuito onde os alunos foram expostos e
questionados sobre o peso das cores, preferências,
sensações, etc. Foram entrevistados ao total 24 alunos,
ou seja, quase a totalidade presente no dia. Desta forma,
foram alcançados os resultados esperados e muito
próximos aos apontados nos livros. Já em um segundo
momento, foi apresentado para os alunos do que se
tratava o questionário, também foi divulgado os resultados
e comparados com os resultados obtidos e apresentados
nos livros anteriormente citados. Por último foi elaborado
uma aula expositiva com os conteúdos e teorias
apresentados por FARINA, PEREZ, BASTOS e HELLER,
relacionando com cada questão da pesquisa, e motivando
o debate com os alunos.

conhecer, o querer entender, saber como eles acontecem
e que todo trabalho cientifico tem uma pesquisa por trás.
Sobre a participação dos alunos na aula ficou evidente o
interesse do 2° e 3° ano, com perguntas e participações
durante a aula, também apresentaram um nível de
atenção muito bom. Já o 1° ano inicialmente foram
curiosos e interessados no tema, porém depois de um
certo tempo mostraram-se dispersos e tiveram seu
interesse e participação diminuído. Por fim, numa visão
geral dos resultados, foi uma ótima experiência que
possibilitou aos alunos perceber a disciplina de Artes
também pelo viés da ciência.

CONCLUSÃO
A realização da pesquisa como proposta motivadora dos
alunos na disciplina de Artes no ensino médio, buscou
unir concepções de ensino e aprendizagem da Arte
referente ao tema cores, porém, visou-se principalmente
com isso provocar os educandos a perceberem a aula de
Artes como produtora de conhecimento, como campo de
cognição, como uma construção social, histórica e
cultural, afastando-a da ideia de disciplina de mera
reprodução de atividades ou responsável pelas datas
comemorativas. Não se trata de algo definitivo e sim
apenas uma proposta entre várias possibilidades a serem
exploradas. Há um mundo de possibilidades onde o
professor pode motivar os alunos a mudar a visão sobre
as aulas de artes, a pesquisa brevemente relatada neste
trabalho é uma delas, ficando claro que perpassa também
pela motivação do professor em realizar algo diferente e
que dá trabalho. É preciso, contudo, que o professor se
esforce, demonstre interesse, para assim encontrar o
interesse nos alunos. Afinal apesar de nas últimas
décadas o comportamento humano e consequentemente
dos alunos terem mudado, uma característica mantem-se
conservada, “a curiosidade”, e achar o ponto de motivá-la
é uma das tentativas e contribuições desse trabalho.

AGRADECIMENTOS
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos por esta metodologia, visivelmente
foi o despertar da curiosidade dos alunos para o tema
cores, suas funções na arte e também como ela é
utilizada no dia-a-dia na publicidade como motivação,
manipulação, etc. Claro, não se trata de um trabalho
conclusivo e definitivo, mas uma amostra de um caminho
a ser aprofundado, com intuito de chamar a atenção dos
alunos para os conhecimentos científicos, o querer
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INTRODUÇÃO
As primeiras abelhas Apis mellifera introduzidas no Brasil
eram de origem Europeia, e que, com o passar dos anos,
começaram a apresentar sérios problemas sanitários.
Posteriormente, em 1957, houve a introdução de rainhas
africanas e estas acidentalmente enxamearam e
dispersaram-se pelo país cruzando com as abelhas
europeias, resultando em abelhas hibridas. A varroa
destructor é um ácaro ectoparasita que ataca a abelha na
sua fase larval e adulta, sendo responsável pela
diminuição da produtividade da colmeia e, juntamente
com outros fatores, pela mortalidade de enxames. A
varroa além de causar diretamente prejuízos é vetora de
vírus, como iflavírus DWV, que deforma as asas dos
insetos, e o IAPV, que causa paralisa nas abelhas. A
praga se alastra facilmente, seja pelo contato entre
abelhas nas caixas, seja pela convivência em flores.
Quando uma colmeia inteira morre por varroa, geralmente
fica mel nas melgueiras, atraindo novas abelhas que vêm
"saquear" o mel, e que logo também são contaminadas .
Este trabalho tem como objetivo inspecionar os enxames
capturados de A. mellifera e monitorar pragas apícolas no
extremo Sul Catarinense, evitando assim que os enxames
sejam mortos, preservando o meio ambiente e a
capacidade de polinização entomológica na região.

índice de infestação por varroa, sendo o valor médio
observado de 0,88%, inferior aos 4% verificados nas
colmeias já existentes no apiário do IFC-SRS, no mesmo
período. Índices abaixo de 5% de infestação são
considerados baixos, de 5 a 20% moderados, acima de
20% altos, e críticos superiores a 40%.
Figura 01 - Coleta de amostra de abelhas para índice de
varroa.

Fonte: do autor.
Gráfico 01 - Análise do índice de varroa em porcentagem

METODOLOGIA
O Grupo de estudos apícolas, direciona os enxames que
captura para um apiário de quarentena situado no Instituto
Federal Catarinense, Campus Santa Rosa do Sul (IFCSRS). De cada enxame são retiradas amostras de
abelhas aderidas aos quadros com auxílio de um pincel,
sendo posteriormente acondicionadas em recipientes
identificados, levadas ao laboratório de Bromatologia do
IFC-SRS, e colocadas em um refrigerador por cerca de 15
minutos. Esse processo é realizado para evitar que as
abelhas saiam do recipiente e para prevenir um possível
ataque. No recipiente com abelhas são adicionados 100
ml de água e 1 ml de detergente, sendo agitado por três
minutos. Em seguida são adicionados 5 ml de álcool para
diminuir a espuma e todo o conteúdo é despejado em
bandejas de alumínio, para contagem das abelhas e dos
ácaros presentes.

Fonte: Do autor.

CONCLUSÃO
Os níveis de infestação de varroa encontrados nos
enxames capturados são baixos, não causando prejuízo a
esses.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o primeiro semestre de 2018 foram capturados e
avaliados 7 enxames, esses se localizavam antes da
captura em caixarias de casas, galpões, árvores e
armário, nas cidades de Araranguá, Sombrio e Santa
Rosa do Sul. Os enxames capturados apresentaram baixo
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INTRODUÇÃO
A vitivinicultura é uma atividade economicamente
importante no mundo globalizado, inclui a ciência, a técnica
e a arte do cultivo de videira e a da produção da uva. A
composição química dos vinhos é determinada pela
composição da uva e pelos processos de produção e
armazenamento. Já a composição química da uva
depende de fatores genéticos como variedade, ambientais.
A vitivinicultura brasileira nasceu e cresceu com base na
produção de uvas americanas (Vitis labrusca), contudo, a
partir de meados do século XX começaram a ser
elaborados vinhos finos, com uvas de variedades
europeias (Vitis vinifera) (GUERRA et al., 2009). Segundo
Mello (2012), na safra 2012 aproximadamente 19% dos
vinhos produzidos foram de uvas europeias. Quando se
fala em análise sensorial de um vinho, está se falando em
uma avaliação através dos sentidos. Usando a visão
observa-se a cor, o brilho, a luz. Usando o olfato busca-se
perceber os aromas presentes, sua intensidade e
persistência. Através do paladar sente-se o sabor, e neste
podem ser percebidos a presença de 4 gostos, doce,
salgado, ácido, amargo. O presente projeto objetiva
ensinar aos alunos da disciplina de Viticultura e Enologia
do Curso de Engenharia Agronômica do Campus Santa
Rosa do Sul as técnicas de degustação de vinhos

METODOLOGIA
O projeto foi conduzido nas dependências do Instituto
Federal Catarinense – Campus Santa Rosa do Sul.
Contando com a participação dos alunos da 9ª fase do
curso de Engenharia Agronômica.
As degustações foram realizadas na sala de aula do
Campus que foi organizada para as aulas de análise
sensorial (Figura 1) da seguinte forma: as mesas foram
dispostas na forma de “U”, para que, neste formato todo o
serviço de servir o vinho e de transmitir as análises que os
alunos deviam fazer, pudessem ser feitas de forma fácil.
Antes das aulas de análise sensorial vinhos houve uma
aula de análise sensorial de uvas composta por 15
variedades diferentes de uvas para mesa, suco e vinho,
para que os alunos percebessem suas diferenças.
Também houve uma aula de aromas, composta por 30
recipientes contendo produtos com diferentes aromas
comumente encontrados nos vinhos.
Nas aulas de análise sensorial de vinhos tranquilos, para
cada degustador foram disponibilizadas quatro taças, um
cuspidor, um recipiente contendo bolachas de água e sal e
água para a limpeza do paladar.
As avaliações iniciavam pela análise visual através da
percepção da cor, da limpeza e do brilho do vinho.

Após era realizada a análise olfativa a partir da percepção
dos aroma, que podiam variar entre frutado, floral,
especiarias entre outros.
Por último era feita a análise gustativa com a identificação
das características do vinho seja branco ou tinto, com
presença ou não de madeira.
Figura 01- Aspecto da sala preparada para uma aula de
análise sensorial.

Na aula de vinhos espumantes fez-se a análise sensorial
de espumante Moscatel, Brut e Rosé Brut.

RESULTADOS
Na degustação de uvas os alunos aprenderam a diferença
de crocância e suculência de uvas de mesa finas e comuns,
das de suco e das para vinho.
Na aula de vinhos de americanas e europeias 34 alunos
identificaram o aroma e sabor “foxado” comum em vinhos
de mesa comparado ao aroma e sabor delicados dos
vinhos finos.
Na aula de espumantes identificaram o sabor seco do
espumante Brut comparado ao adocicado do moscatel.

CONCLUSÃO
Através da execução do projeto os alunos da disciplina de
Viticultura e Enologia agregaram conhecimento por meio
das aulas teóricas e práticas, e aprenderam a técnica de
degustação de vinhos e espumantes.
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Palavras-Chave: Armazenagem, câmara fria, perda pós-colheita, envoltório

INTRODUÇÃO
Os esforços para solucionar o problema de alimentação
tem o intuito de buscar a melhor forma de conservar e
transportar os alimentos aos centros de consumo. Dentre
as causas de perda pós-colheita, destacam-se aquelas
devido à perda d’água que causa má aparência aos
vegetais, sendo a principal causa de deterioração de
produtos hortícolas, a ocorrência de injúrias mecânicas e
o frio. Umas das alternativas encontradas foi a utilização
de envoltórios ou bolsas plásticas, que permitem manter a
umidade diminuindo a desidratação, além de diminuir o
nível de oxigênio, e aumentar o nível de gás carbônico no
interior das bolsas devido a respiração do produto vegetal,
o que auxilia no aumento da vida pós-colheita do produto.
O presente projeto tem por objetivo avaliar as alterações e
a conservação pós-colheita de produtos vegetais na safra
2018/2019.

METODOLOGIA
Os trabalhos serão efetuados no Laboratório de PósColheita, no setor de Agricultura III e de Agroindústria do
Campus Santa Rosa do Sul do Instituto Federal
Catarinense, dando continuidade a projetos e
experimentos realizados nas safras de 2016/2017 e
2017/2018.
Nos experimentos de pós-colheita serão usados pinhões
colhidos nos municípios de Bom Jesus ou São José dos
Ausentes e frutas (pêssegos, nectarinas, ameixas, maçãs,
limas, limões, tangerinas, caquis, romãs e bananas) que
serão obtidas na região e pomares localizados em
Charqueadas, Bento Gonçalves, Urussanga, São
Joaquim, e no próprio Campus Santa Rosa do Sul.
As avaliações serão feitas no início e na saída da
armazenagem refrigerada.
As variáveis analisadas serão: Perda de massa fresca (%)
por diferença de peso; comprimento e o diâmetro (cm); A
aparência será determinada por atribuição de notas (1 a
5); A firmeza de polpa (Newtons); Conteúdo de suco (%)
(INFANTE et al. (2009)); Teor de sólidos solúveis (°Brix);
Acidez titulável (pH); Escurecimento interno (observação
da coloração da polpa); Lanosidade de forma objetiva
(LUCHSINGER, 2000) e subjetiva; Avaliação sensorial
(degustação); Análises fitopatológicas (identificação dos
fungos patogênicos).

Treinar alunos nas diferentes operações em pós-colheita
para atuarem em pesquisa, empresas e propriedades
rurais, preparando-os para enfrentar o mercado de
trabalho.
Em frutas de caroço os danos por frio são as alterações
fisiológicas que levam a manifestação de sintomas, como
polpa farinhenta e escura, após os frutos serem postos a
temperaturas próximas a 20ºC para amadurecimento.
Busca-se o entendimento do fenômeno dos danos por frio
para com isso obter-se cultivares que suportem pelo
maior tempo possível a armazenagem refrigerada.
Os danos mecânicos e perda d’água são as principais
causam de deterioração de produtos vegetais.
Compreender como ocorrem e estudar meios para
minimizar sua ocorrência são um benefício a toda a
cadeia produtiva, permitindo aumentar o tempo de vida
dos vegetais.
Com relação a banana, fruta muito produzida na região de
abrangência do Campus Santa Rosa do Sul, a avaliação
da conservação de novas cultivares dará aos produtores
subsídios para sua colheita e conservação de forma
adequada.

CONCLUSÃO
O principal feito deste projeto, é o de despertar em alunos
dos Cursos de Engenharia Agronômica e, também, de
Técnico em Agropecuária que auxiliarão nas avaliações, o
interesse pela pesquisa, dando-lhes treinamento,
responsabilidade e pensamento crítico.
A participação de alunos é de extrema importância,
devido ao grande número de atividades do projeto, sendo,
devido a isso, fundamental sua participação, pois sem seu
auxílio, não será possível a realização de tudo no tempo
determinado.

REFERÊNCIAS
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

INFANTE R.; MENESES C.; RUBIO P.; SEIBERT E.
Quantitative determination of flesh mealiness in peach
[Prunus persica L. (Batch.)] through paper absorption of
free juice. Postharvest Biology and Technology, v.51,
p.118-121 2009.

Espera-se gerar informações e soluções para ajudar na
diminuição da perda de qualidade e nos diferentes tipos
de danos na cadeia de armazenamento de produtos
vegetais.

LUCHSINGER, L. Determinacion objetiva de la
harinosidad en frutos de carozo mediante la relacion entre
el contenido de jugo y firmeza del fruto. Simiente,
Santiago, v.70, n.3-4, p.127-128, 2000.
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Palavras-Chave: Prunus salicina, perdas, armazenamento refrigerado, conservação.

INTRODUÇÃO
A ameixa (Prunus salicina) é um fruto que apresenta
grandes perdas pós colheita causados por danos
mecânicos, pois sua epiderme mais fina e sensível
confere menor resistência ao fruto. Sabe-se que os
índices de perdas pós-colheita no Brasil são elevados
devido a fatores como transportes, distâncias percorridas
e o alto custo da implantação de uma infraestrutura de
pós-colheita adequada. Conhecer e controlar estas
alterações é essencial para conservar a vida útil desses
produtos. Os danos mais comuns causados não só nas
ameixas como em outras frutas de caroço são os de
impacto, compreensão e corte que maioria das vezes é
causado por falta de informações e instalações não
adequadas. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito
de danos mecânicos por queda, corte e abrasão sobre a
qualidade pós-colheita de ameixas “Pluma 7” durante o
armazenamento refrigerado.

METODOLOGIA
As ameixas foram colhidas na Estação Experimental da
Epagri – Urussanga, em estádio de maturação fisiológica,
na safra de 2017. Após colhidas foram transportadas ao
Laboratório de Pós-colheita do IFC - Campus Santa Rosa
do Sul, onde foram higienizadas com hipoclorito 0,05%,
secadas, selecionadas e individualizadas de forma
aleatoria em bandejas alveoladas, contendo 15 frutos por
bandeja. Frutos sem danos mecânicos formaram o
tratamento testemunha. No tratamento queda os frutos
foram deixados cair de 1 metro de altura uma vez, sem
deixá-los quicar no chão. No tratamento corte fez-se um
corte na casca de 2 centímetros de comprimento com
profundidade de 2 milímetros na região equatorial do
fruto. No tratamento abrasão realizou-se uma raspagem
de 2cm de comprimento na casca dos frutos com a lâmina
de uma faca de serra. O armazenamento ocorreu em uma
câmara fria a temperatura de 0oC, com as bandejas
envoltas por bolsa plástica e inseridas dentro de caixas de
papelão. Análises ocorreram na colheita (0 dias) e após 7,
14, 21 e 28 dias de armazenagem. As variáveis
analisadas foram: perda de massa fresca (%), firmeza de
polpa (Newton), conteúdo de suco (%), sólidos solúveis
(ºBrix) e acidez titulável (% ácido málico). Determinou-se
a perda de massa fresca (%) através da diferença entre o
peso do fruto na data da instalação do experimento e
cada avaliação, após armazenagem refrigerada e período
de amadurecimento a 20°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
dofruto após a remoção da epiderme. O conteúdo de suco
objetivo foi realizado através do método de Infante et al.
(2009). A determinação dos sólidos solúveis através de

um refratômetro digital, e a acidez titulável por meio de
titulação volumétrica. O delineamento experimental foi
inteiramente casualizado com esquema fatorial 4x5
referentes a 4 danos mecânicos e 5 datas de avaliação,
com 15 repetições por tratamento e data de avaliação,
sendo o fruto a unidade experimental. 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).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O tratamento queda apresentou maiores valores de perda
de massa fresca, mesmo não havendo diferença
estatística entre os tratamentos, indicando que frutas
submetidas a queda apresentam maior tendência a perder
massa fresca. A firmeza diminuiu ao longo do
armazenamento em todos os tratamentos, porém
apresentou diferença estatística entre os tratamentos
somente em 21 dias de armazenamento, quando o
tratamento testemunha apresentou maior firmeza. Em
relação ao conteúdo de suco objetivo houve diminuição
de suco ao longo do armazenamento até 21 dias,
aumentando aos 28 dias em todos os tratamentos, porém
sem diferença estatística. Os valores de sólidos solúveis
variaram ao longo do armazenamento e entre os
tratamentos, não havendo diferenças até a saída de 21
dias. Aos 28 dias o tratamento queda apresentou maior
sólidos solúveis, que pode ser devido sua maior
desidratação nesta data e que levou a maior concentração
de açúcares nos frutos desse tratamento. A acidez
aumentou ao longo do armazenamento e entre os
tratamentos oscilou em todas as saídas, não
apresentando um padrão.

CONCLUSÃO
Os danos por corte e abrasão não diminuíram a vida pós
colheita dos frutos.
O tratamento queda apresentou maior perda de massa
fresca, que antecipou a senescência das ameixas.
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Palavras-Chave: Micropropagação, Musa spp., Ápice caulinar

INTRODUÇÃO
Plantas de bananeira micropropagadas possuem
crescimento e desenvolvimento inicial mais vigoroso e
precocidade na emissão da inflorescência (TEIXEIRA et
al., 2011). Além disso, apresentam maior produtividade e
uniformidade de crescimento, o que facilita os tratos
culturais. O IFC – Campus Santa Rosa do Sul está
inserido numa região notavelmente produtora de banana
o que justifica a necessidade de pesquisas voltadas à
produção de mudas de melhor qualidade para atender a
exigência em produtividade da cultura. O objetivo deste
trabalho foi implantar a técnica de cultura de tecidos no
campus utilizando plantas de Musa spp.

A perda por contaminação foi reduzida adicionando-se ao
meio de cultura sulfato de estreptomicina a 100 mg L-1,
corroborando resultados obtidos por Oliveira et al., (2011).
Figura 1 – Etapas do ciclo de cultivo in vitro: a) estabelecimento, b) multiplicação, c) inicio de enraizamento e
alongamento, d) final de enraizamento, e) transplante
para substrato, f) muda em pleno desenvolvimento pósaclimatada. IFC – Campus Santa Rosa do Sul. 2018.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado no IFC - Campus Santa Rosa do
Sul e consta das seguintes etapas: Escolha e obtenção do
material à campo; desinfecção superficial dos rizomas;
redução dos rizomas e antissepsia; extração dos ápices
caulinares; preparo do meio de cultura; estabelecimento
dos explantes; quebra de dominância apical e etapas de
subcultivos; enraizamento e alongamento e aclimatação,
de acordo com metodologia da EMBRAPA (CARVALHO
et al., 2012).
Os rizomas foram obtidos de mudas de bananeiras do
grupo Cavendish cv. ‘Galil 7’ (AAA) do pomar do IFC
campus Santa Rosa do Sul. Para a desinfecção superficial
retirou-se o material inerte e transferiu-se os rizomas para
solução de hipoclorito de sódio 0,5% por 24 horas. Posteriormente, realizou-se a redução dos rizomas à, aproximadamente 4 cm de altura e 2 cm de diâmetro. A extração dos ápices caulinares foi feita em uma capela de fluxo
laminar esterilizada. Os explantes obtidos foram inoculados ao meio de cultura MS (MURASHIGE; SKOOG, 1962)
de estabelecimento e dispostos em BOD a 25ºC por 21
dias. Após este período, na capela de fluxo laminar, os
explantes foram seccionados longitudinalmente para inibir
a dominância apical e, posteriormente, inoculados em
frascos contendo meio de cultura para multiplicação. Os
explantes multiplicados seguiram para meio de cultura
enraizador, permanecendo por 30 a 45 dias. A aclimatação consistiu em adaptar a plântula a uma nova condição
ambiental, retirando o excesso de raízes e transferindo-as
para substrato sob sombrite e irrigação por microaspersão
por, aproximadamente, 40 dias.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi possível obter todas as etapas do cultivo in vitro como
estabelecimento, multiplicação, enraizamento, transplante
ao substrato e pleno desenvolvimento de muda (Figura 1
A, B, C, D, E e F). De todas as etapas alcançadas, a fase
de estabelecimento foi o principal entrave da técnica, pois
nela ocorreram contaminações ocasionadas por bactérias.

CONCLUSÃO
O IFC - Campus Santa Rosa do Sul apresenta potencial
para produção de mudas pela técnica de cultura de
tecidos in vitro.
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Palavras-Chave: Olea europea, Punica granatum, azeitona, romã, crescimento, produção.

INTRODUÇÃO

RESULTADOS ESPERADOS

A região do litoral Sul de Santa Catarina apresenta uma
incerteza muito grande em relação à produção de tabaco,
sendo necessárias novas alternativas aos produtores da
região. A produção de frutíferas não tradicionais na região
como romazeiras e oliveiras pode ser uma alternativa de
renda para os fumicultores. A oliveira é um cultivo que
vem aumentando no sul do Brasil devido ao seu alto
potencial de produção. Seus produtos são amplamente
utilizados na culinária em todo mundo. A romã é uma fruta
cujo cultivo se conhece desde a antiguidade, sendo uma
das árvores frutíferas bíblicas, como a videira, a oliveira e
a palmeira. A romã destaca-se como importante fonte de
compostos bioativos, como polifenóis e antocianinas, que
têm efeitos benéficos para a saúde devido à sua alta
capacidade antioxidante. O estudo dos componentes
bioativos da romã e seus efeitos na melhoria da saúde
humana são um campo de pesquisa de grande interesse.
Por esta razão, nos últimos anos aumentou o consumo
desta fruta e seus derivados, sendo o suco a forma mais
popular. Com estas considerações, este resumo versa
sobre o projeto que objetiva avaliar a produção e o
comportamento de diferentes cultivares de romazeiras e
oliveiras no Campus Santa Rosa do Sul do IFC.

As mudas das cultivares de oliveiras apresentaram um
crescimento médio variando entre, 22,5 e 80 centímetros
que corresponde a 55 e 252% de crescimento, no período
de 10 meses.
A mudas da cultivar de romã Wonderfull apresentaram um
crescimento médio de 79,5 centímetros que corresponde
a 159% de crescimento, no período de 10 meses.
Tanto nas oliveiras como na romã Wonderfull o
crescimento apresentado demonstra a adaptação inical
das cultivares neste primeiro ano de cultivo.
O projeto também pretende transmitir o conhecimento
prático sobre as culturas da oliveira e romã aos alunos
das disciplinas de Fruticultura de Clima Temperado do
Curso de Engenharia Agronômica e de Agricultura III do
Curso Técnico em Agropecuária. Nas aulas práticas em
que foi apresentado o cultivo, os alunos demonstraram
interesse maior do que o esperado, o que da esperança
de que o cultivo de romãs e oliveiras.
Figura 01 – Mudas de oliveiras na Olivas do Sul.

METODOLOGIA
O trabalho está sendo conduzido no setor de Agricultura
III do Campus Santa Rosa do Sul do Instituto Federal
Catarinense. As coleções serão formadas com diferentes
cultivares de oliveiras e romãs. No experimento com
oliveiras foram introduzidas 11 cultivares, Arbequina,
Arbosana, Argentina, Centenária, Coratina, Frantoio,
Hojiblanca, Koroneike, Manzanilla, Leccino, Picual. São
avaliados o crescimento das plantas, será formada sua
copa e sua suscetibilidade a doenças. O espaçamento
usado é de 4x3 com as plantas conduzidas em sistema de
vaso. Para o trabalho com romazeiras ocorrerá o plantio
de mudas da cultivar Wonderful, e de mudas propagadas
por semente obtidas de seleções em pomares domésticos
e comerciais. Inicialmente serão avaliados o crescimento
das plantas (comprimento em cm), será formada sua copa
e sua suscetibilidade a doenças. O projeto prevê a
divulgação das coleções ao público, seja em aulas
práticas, dias de campo e eventos como a AGROTEC.
Além disso, permitirá o treinamento e capacitação de
alunos do curso Técnico em Agropecuária e de
Engenharia Agronômica sobre a produção destas
culturas, não tradicionais na região do Campus Santa
Rosa do Sul.

CONCLUSÃO
As mudas de oliveira apresentaram bom desenvolvimento
para um primeiro ano de cultivo.
A apresentação destes cultivos ao público tem mostrado
interesse maior do que o esperado.
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Palavras-Chave: Adubação, Barbarea verna, Nasturtium officinale

INTRODUÇÃO
O agrião Barbarea verna, também conhecida como agrião-da-terra, e Nasturtium officinale, conhecido como agrião d’água são hortaliças com grande valor nutricional e
medicinal, sendo consumido em todo o Brasil (SILVA;
YAMASHITA; FERREIRA, 2013).Cultivado geralmente em
sistema hidropônico, onde acredita-se que possa ser produzido de maneira comercial empregando menor dosagem de fertilizantes, sem prejudicar seu desenvolvimento
(NOVELLA et al., 2003). Sua produtividade e rentabilidade
no cultivo é influenciada na escolha da variedade e também na adequada dosagem de solução nutritiva (doses
de fertilizante), considerando que o desenvolvimento é
dependente dos nutrientes disponibilizados pois não há
reserva nutricional (TUDO HIDROPONIA, 2018).Neste
sentido, o presente estudo tem por objetivo avaliar o desenvolvimento de variedades de agrião em sistema hidropônico submetidos a doses de fertilizantes.

METODOLOGIA
O experimento foi conduzido em parcelas subdividas no
esquema fatorial (doses de fertilizante x variedades) entre
os meses de abril a junho de 2018 sob sistema hidropônico em propriedade rural no município de Torres-RS. Foram utilizadas 2 variedades de agrião (Brilhante e Topázio) em 2 doses de fertilizante (1,0 e 1,5 milisiemens –
mS), totalizando 4 tratamentos. Tratamento 1 (T1): Brilhante, 1,0 mS; Tratamento 2 (T2): Topázio, 1,0 mS; Tratamento 3 (T3): Brilhante, 1,5 mS; Tratamento 4 (T4): Topázio, 1,5 mS. Os fertilizantes e quantidades adotados
foram Calcinit (400g), Krista K (259g), Krista Map (76,5g),
MultiMag (207g), ConMicros Light (6g) e Kelamyth (16g),
fornecendo para as variedades N, Ca, K, Mg, S, P, Cu,
Zn, Mn, B, Mo e Fe. As sementes foram implantadas em
espuma fenólica inerte com pH neutro e 10 dias após semeadura (DAS), as plantas foram transferidas para as
bancadas com canos de PVC. As doses de fertilizante
foram reguladas para sistema com capacidade 500 L de
solução. Ao final do ciclo foram colhidas cinco repetições
por tratamento e avaliadas massa fresca (g) de cada pé e
altura de plantas (cm). Os dados foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e ao teste de Tukey para comparação de médias a 5% de significância.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A cultivar Brilhante diferiu estatisticamente da Topázio na
variável massa fresca (g) do agrião, apresentando
respectivamente médias de 104,90 g e 52,40 g,
independente da dose de fertilizante. As dosagens não
diferiram estatisticamente para variável massa fresca (g).
Não houve interação entre doses e variedades para
massa fresca (g) (Tabela 01).
Tabela 01 –Massa fresca (g) de plantas submetidas a
doses de fertilizantes e variedades de agrião.
Variedade/Dose
1,0 mS
1,5 mS
Média (g)
Topázio
Brilhante
Média (g)

72,20aB
117,80aA
95,00a

32,60bB
92,00aA
62,30a

52,40B
104,90A

Médias seguidas de letras maiúsculas distintas na coluna
e letras minúsculas na linha, diferem entre si a 5 % pelo
teste de Tukey.
Para variável altura (cm) do agrião, a dose 1,0 mS foi
superior a dose 1,5 mS, diferindo estatisticamente a 5%
de significância, independente da variedade cultivada. A
dose 1,0 mS apresentou média geral 24,60 cm e a dose
1,5 mS, 18,20 cm (Tabela 02).
Tabela 02 – Altura de plantas (cm) submetidas a doses
de fertilizantes e variedades de agrião.
Variedade/Dose
1,0 mS
1,5 mS
Média (cm)
Topázio
24,20aA
16,40bA
20,30A
Brilhante
25,00aA
20,00bA
22,50A
Média (cm)
24,60a
18,20b
Médias seguidas de letras maiúsculas distintas na coluna
e letras minúsculas na linha, diferem entre si a 5 % pelo
teste de Tukey.
Variações estas que podem decorrer do tempo de cultivo,
conforme cultivares submetidos a dose 1,5 mS tiveram
desenvolvimento mais rápido, com média de 47 dias de
cultivo, enquanto o submetido a 1,0 mS teve 60 dias para
o mesmo.

CONCLUSÃO
Independente da dose de fertilizante, a variedade
Brilhante foi superior estatisticamente quando comparada
a Topázio para variável massa fresca (g).
A dose 1,0 mS foi superior a dose 1,5 mS para variável
altura de plantas.
Com um intuito econômico observando dados sobre
massa fresca (g) e altura das plantas (cm) conclui-se que
comercialmente, o cultivar Brilhante juntamente com a
dose 1,5 mS teve o melhor desempenho decorrente do
tempo de cultivo, podendo ser realizado em um ano 1
ciclo completo a mais que o cultivar submetido a 1,0 mS,
dados estes que para o produtor tem grande importância,
podendo assim fazer um planejamento de que caminho
seguir, visando qualidade e lucro.
Os fertilizantes escolhidos, tem grande importância no
desenvolvimento e produção das variedades, os mesmos
são escolhidos da melhor maneira proporcionando para a
planta alto desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO
Diferente dos propósitos que fundamentaram o surgimento
da Rede Federal de Educação Profissional, os Institutos
Federais (IFs) têm por principal finalidade formar um
profissional cidadão, contribuindo para o desenvolvimento
das regiões em que estão inseridos. Neste âmbito, o
Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul
(IFC-SRS), por meio de cursos embasados no modelo
PROEJA (Programa Nacional de Integração da Educação
Básica com a Educação Profissional na Modalidade de
Educação de Jovens e Adultos) buscou propiciar
qualificação profissional no âmbito da agricultura familiar,
tendo ênfase no paisagismo, com vistas a fortalecer a
multifuncionalidade e a pluriatividade no meio rural. O
paisagismo e a produção de mudas nativas e exóticas para
jardins e pomares pode se tornar um meio de renda a mais
na propriedade, além de promover a importância da
preservação da fauna e flora locais. Trata-se de valorizar a
multifuncionalidade
e
pluriatividade
para
o
desenvolvimento rural sustentável, o qual não se limita à
agricultura e pecuária, envolvendo a apicultura, o
paisagismo, o turismo rural, entre outros atrativos que
podem agregar valor à agricultura familiar (CANDIOTTO,
2009).

dificuldade em integrar a qualificação profissional com a
EJA. Após 29 encontros, iniciado com 34 alunos
matriculados, no dia 02 de dezembro de 2017 foram
formados 15 alunos. No que concerne às técnicas de
paisagismo, o aprendizado serviu para o embelezamento
das propriedades e/ou como uma atividade complementar
de geração de renda como, por exemplo, na manutenção
de jardins, na produção e comercialização de mudas, e no
incremento ao turismo rural.

CONCLUSÃO
O curso teve êxito devido a excelente qualidade dos
trabalhos apresentados no workshop de encerramento,
tendo sido uma experiência muito gratificante, tanto aos
discentes, quanto aos docentes. Além disso, fortaleceu as
parcerias, o estreitamento dos vínculos com o Campus, e
o mais importante, contribuiu para elevar a qualificação
profissional dos agricultores e estudantes da EJA.

AGRADECIMENTOS
Ao Governo Federal, ao IFC-SRS, aos professores e
alunos.
Figura 1: Elaboração dos projetos.

METODOLOGIA
Por meio de parceria do IFC-SRS com a Escola Municipal
Governador Pedro Ivo Campos e Prefeitura de Santa Rosa
do Sul, através de questionário aplicado aos alunos da EJA
do município, chegou-se a um consenso de ofertar um
curso PROEJA, dando ênfase ao Paisagismo, não se
atendo somente a este, mas integrando também a
Apicultura, Olericultura, Fruticultura, Agroecologia, Gestão
e Planejamento, Desenvolvimento Territorial Sustentável e
Informática. As aulas eram expositivas/dialogadas, durante
a noite, nas sextas-feiras, juntamente com viagens técnicas
e práticas aos sábados, durante um período de quatro
meses, totalizando 200h de curso. O perfil dos alunos era
diversificado, uns trabalhavam em suas propriedades com
a cultura do fumo, outros desenvolviam atividades
agroecológicas no cultivo da pitaya, da banana, alguns
eram marceneiros, artesãos, outros trabalhavam um
período no comércio, e em outro desenvolviam atividades
complementares como apicultura, olericultura, e/ou criação
de pequenos animais.

Fonte: Equipe do projeto.
Figura 2: Formandos e colaboradores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No que concerne aos principais resultados do Curso,
podem ser destacados: a melhoria das propriedades,
desde a gestão até a comercialização; a agregação de
valor aos produtos; a valorização da alimentação saudável;
a importância das parcerias e o estreitamento dos vínculos
com o Campus. Os desafios consistiram no pouco tempo
de curso, na desistência de parte dos alunos, e na

Fonte: Equipe do projeto.
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INTRODUÇÃO

F

Neste artigo sobre sensores óticos reflexivos, será
apresentado um conceito por volta de todo o conteúdo
acerca destes sensores, como seu funcionamento, seu
conceito e características.
Existem vários tipos de sensores, cada um com suas
respectivas aplicações e definições, porém para um fácil
entendimento primeiro será apresentado a definição de
sensores em geral. De acordo com DE SOUZA (2018)
sensor é um elemento primário que transforma uma
grandeza física em um sinal elétrico.

Figura 01 – Sensor Ótico Reflexivo

METODOLOGIA
Na disciplina de Automação Industrial, no ano de 2018, foi
apresentado aos alunos do terceiro ano de Mecatrônica
Vespertino, alguns conceitos, dentre eles de sensores
óticos reflexivos, isto foi a base para que pudéssemos
realizar uma aula pratica no laboratório do instituto. Nesta
aula prática foi apresentado para a turma alguns modelos
de sensores, conceituados pelo tutor em sala de aula e
relatado suas aplicações nas industrias atuais.
Segundo com o catalogo de sensores e fontes da WEG, o
sensor ótico baseia-se na emissão de um feixe de luz,
que é recebido por um elemento foto-sensível.
Conforme THOMAZINI e BRAGA, o sensor ótico de
detecção por reflexão possui o emissor e o receptor
montados no mesmo dispositivo. A luz enviada pelo
emissor cria uma região ativada cuja presença de um
objeto faz com que a luz seja refletida de forma difusa, de
volta ao receptor, ativando o sensor.

Fonte: SCHMERSAL
Figura 02 – Esquema de instalação do sensor

Fonte: SCHMERSAL

CONCLUSÃO
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para facilitar a compreensão sobre sensores óticos
reflexivo pegamos o modelo IFORI 4.0-18-11StP da
empresa SCHMERSAL, que possui quatro conectores
sendo um para entrada de tensão de sinal positivo
contínuo e outra com sinal negativo, e os outros dois
conectores de sinais, um normalmente aberto e outro
normalmente fechado, como podemos ver na figura 02.
Seu funcionamento é baseado em um feixe de luz infra
vermelho enviado pelo emissor, refletindo em uma
superfície prismática e chegando ao receptor, que fica
junto ao emissor. O acionamento ocorrerá somente
quando um objeto interromper esse feixe de luz.
Na tabela a seguir podemos ver mais algumas
característica deste modelo de sensor:
Linha IFO M18 – Modo Reflexivo
Distanci
Tensão
Invólucr
a
alimentaçã
o
sensora
o
200 à
4000mm

DC 10 à
30 VDC

Inox

Conexã
o

Saída

Conecto
r

PNP
NA+N

Ao confeccionar esse artigo muitos conhecimentos
conseguimos adquirir, através de aulas expositivas,
teóricas e pesquisas sobre o tema realizadas em
catálogos de fabricantes e livros.
Com o conhecimento sobre este tema as futuras
pesquisas e projetos que envolvam este tipo de sensor
serão menos complicadas.
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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A discussão sobre temáticas relativas aos Diretos Humanos no âmbito escolar é fundamental por diversas razões,
mas especialmente devido à importância do reconhecimento da dignidade inerente a todo ser humano independentemente de qualquer fator contingente como raça, cor,
crença, classe social ou outra condição. Ao reconhecer a
dignidade como um valor intrínseco e absoluto ao ser humano (KANT, 2004), 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, o projeto de ensino “Curta IFC” busca, desde 2016,
promover esses debates de forma pedagógica através da
utilização de ferramentas audiovisuais, culminando na elaboração de curtas-metragens sobre os temas abordados.
O princípio central é que os adolescentes e jovens produzam conteúdos audiovisuais sobre tais temáticas de modo
fundamentado e crítico utilizando uma linguagem que é
atrativa para outros adolescentes e jovens. A educação em
direitos humanos é um tema transversal, que perpassa diversas disciplinas com “cada qual no âmbito dos objetos de
estudos, com conceitos, procedimentos, competências e
habilidades que lhe são próprios, para que os educandos
construam/reconstruam conhecimentos e desenvolvam autonomia intelectual” (BRASIL, 2002, p. 20). Ou seja, é importante que os docentes envolvidos planejem conjuntamente as temáticas abordadas, mas é fundamental que comunguem de práticas pedagógicas. Mediante o exposto, o
presente trabalho busca relatar a experiência do projeto de
ensino Curta IFC no ano de 2017 e analisar a relevância da
interdisciplinaridade no processo de construção de conhecimento.

Como resultado do processo, os discentes desenvolveram
curtas-metragens contendo reflexões e problematizações
acerca dos temas supracitados. Após a realização e
exibição das produções, os estudantes participaram da
cerimônia de premiação dos melhores curtas-metragens.

METODOLOGIA
O projeto atende cerca de 240 alunos dos primeiros e
segundos anos dos Cursos Técnicos em Hospedagem e
Informática Integrados ao Ensino Médio do Instituto
Federal Catarinense – Campus Avançado Sombrio. Nos
primeiros anos, os temas abordados são diversidade (de
gênero, sexual, étnica e religiosa). Já nos segundos anos,
a premissa central é a efetividade dos Direitos Humanos no
Brasil. As temáticas são discutidas em sala de aula nas
disciplinas envolvidas (sendo elas Filosofia, História,
Sociologia, Língua Portuguesa, Metodologia Científica e
Artes), e a capacitação para a produção de curtasmetragens ocorre em oficinas realizadas em horários
extraclasse. Ao término das produções, os curtasmetragens são exibidos para todas turmas participantes e
postados no site oficial do projeto.

Figura 01 – Cerimônia de premiação

Fonte: Acervo do projeto, 2017.

CONCLUSÃO
A execução de um projeto com estas características
baseia-se em acreditar no potencial dos adolescentes de
retratar o conhecimento adquirido e sua capacidade críticoreflexiva acerca de temas tão relevantes na atualidade. A
interdisciplinaridade, nesse contexto, permite a integração
de diferentes saberes visando um objetivo comum,
colaborando para uma formação integral, crítica e cidadã.
A equipe do projeto está consciente da importância de
introduzir a discussão sobre os direitos humanos e
compreender os contextos sociais e culturais implicados e
de utilizar estas diversas linguagens, sociais e digitais,
assumindo um modelo de educação ativa, que possa
atingir e motivar o maior número de pessoas possíveis,
dentro e fora da comunidade escolar.
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INTRODUÇÃO
A planta de lúpulo é bem conhecida em todo o mundo como matéria prima na indústria cervejeira, as
inflorescências têm grande interesse comercial devido principalmente às glândulas de lupulina, polifenóis
e alfa-ácidos presentes nos cones que são amplamente utilizados para conservar e dar aroma e sabor
característico para a cerveja. (ZANOLI; ZAVATTI,
2008).
Com uma produção anual de aproximadamente de
13,3 bilhões de litros de cerveja o Brasil é o terceiro
maior produtor de cerveja do mundo, sendo o lúpulo
um dos seus principais ingredientes. No Brasil existem poucas plantações de lúpulo, e com consequência poucos relatos de produção e manejo para o Brasil (OLIVEIRA,2016).
O objetivo do presente trabalho é avaliar o desenvolvimento Lúpulo influenciado pelo fornecimento de
adubação nitrogenada.

METODOLOGIA
O experimento foi conduzido na área experimental do
Instituto Federal Catarinense - Campus Santa Rosa
do Sul, município de Santa Rosa do Sul/SC, as mudas foram transplantadas no dia 29/04/2017. O delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso com três
repetições. Os tratamentos foram: controle (sem
adubação nitrogenada), aplicações de 20, 40 e 80 kg
ha-1 de N. O nitrogênio foi aplicado na forma de ureia
com adubação na cova na hora do transplante. As
analises foram feitas no início do mês de agosto. Foi
avaliado tamanho de planta e leitura de clorofila foliar
com auxílio do medidor de eletrônico do teor de clorofila da marca Falker® modelo CFL1030, experimento foi implanto em um Gleissolo Háplico com as
seguintes característica pH em água = 5,5; 75,04
mg.dm-3 de P; 0,46 cmolc.dm-3 de K; 3,2 cmolc.dm-3
de Ca; 1,5 cmolc.dm-3 de Mg; 4,5 % de matéria orgânica. Os dados obtidos foram submetidos a análise
de variância (ANOVA) e regressão linear com o programa estatístico R.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As aplicações de nitrogênio nas suas diferentes
quantidades (0, 20, 40 e 80 kg.ha-1) não apresentou
diferença no índice de clorofila de Falker (ICF) e na altura
de planta (Tabela 1).

Tabela 01 – Resultado das diferentes doses de nitrogênio
no desenvolvimento do lúpulo.
Dose
Altura
Clorofila
(kg.ha-1)
(cm)
(ICF)
0
21,85
37,36
20
22,03
40,02
40
30,38
40,49
80
30,35
41,73
Efeito
Ns
ns
CV(%)
40,88
13,18
Legenda: ns – não significativo.
Os resultados apresentam valores de altura variando
entre 21,85 cm na testemunha a 30,38 e 30,35 nas
maiores doses porem o coeficiente de variação (CV) foi
elevado que pode justificar a falta de diferença
significativa para essa variável. O índice de clorofila variou
entre 37,36 na dose 0 até o valor de 41,73 na maior dose.
Provavelmente o nitrogênio não apresentou um maior
desenvolvimento do lúpulo devido as condições climáticas
que apresentaram temperaturas mais frias e falta de
radiação solar, já que o lúpulo é uma planta que tem seu
crescimento em condições mais quentes, e tem seu
crescimento parado em temperaturas baixas (BERBEĆ,
2015).

CONCLUSÃO
A adubação nitrogenada não proporcionou uma diferença
significativa no desenvolvimento inicial do lúpulo, no
entanto serão necessários mais estudos com doses mais
elevadas para verificar o comportamento da planta
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INTRODUÇÃO
O arroz é um dos cereais mais consumidos no mundo. A
demanda de alimentos exige técnicas que visam aumento
de produção, a mais utilizada é a aplicação de nitrogênio,
elemento estrutural. A fixação biológica de nitrogênio (FBN)
realizada por organismos diazotróficos têm demonstrado
potencial para aumento da produtividade, além da redução
de custos com aplicação de adubos e menor degradação
ambiental. As Bactérias são consideradas benéficas pois
colonizam o sistema radicular e promovem o crescimento
vegetal isso ocorre por meio dos fitormônios que elas
produzem, como auxina, citocininas, giberelina e etileno
(KUSS, 2006). Diante disso o objetivo desse trabalho foi
avaliar o efeito nos componentes do rendimento, com e
sem inoculação das bactérias nas sementes de duas
cultivares de arroz irrigado.

de panículas/m², assim como Moura (2010) não encontrou
diferença significativa para produtividade mostrando que a
bactéria não auxiliou incrementando a mesma. O uso da
inoculação pode sofrer influências devido à variabilidade
genética, estádio fenológico, características do solo,
atuação
de
outros
componentes
macrobióticos,
competitividade, entre outros fatores.
Tabela 01 – Número de panículas, grãos/ha e
produtividade (ton/ha) nas cultivares de arroz irrigado
com e sem inoculação de Azospirillum brasilense. IFC
Santa Rosa do Sul 2018.
Tratamento

cv

Variáveis
Panículas/ha

Grãos/ha

Produtividade
(ton./ha)

METODOLOGIA

Inoculado

1

3490000 a

284980000 a

5,70 a

O experimento foi conduzido na área de arroz irrigado do
IFC-Campus Santa Rosa do Sul–SC (29º06’33.61” Latitude
Sul e 49º48’26.32” de Longitude Oeste), a altitude de 8m,
clima é quente e úmido, com pluviosidade de 1371 mm, e
temperatura média de 20ºC. O solo é um Gleissolo háplico,
a área foi dividida em quatro blocos ao acaso com 4 parcelas, cada uma com 3m², totalizando 48m² de área experimental. Utilizou-se o delineamento em esquema fatorial
2x2, sendo o fator A com duas cultivares: SCS 121 CL (C1)
e SCS 122 MIURA (C2) e o fator B com e sem inoculação.
A fonte de Azospirillum foi o inoculante comercial liquido
Nitro1000® que contém as estirpes AbV5 e AbV6. Inicialmente colocou-se as sementes para pré-germinar por 48 h
em dois recipientes, um com água + Azospirillum e outro
apenas água. Cada parcela foi separada em sacos plásticos contendo 36 gramas de sementes, equivalente a
120kg/ha-1 de cada cv. Para o preparo do solo realizou-se
operações de aração e gradagem. A semeadura foi realizada a lanço manual, não houve adubação de base. A adubação foi realizada em estádio V4-V5 onde foi adotada a
formulação N-P-K 5-20-20. A coleta amostral das plantas
foi através de dimensionamento com quadro de área conhecida (0,25m²). As variáveis avaliadas foram panículas/ha, grãos/ha e produtividade (ton./ha). Os dados foram
submetidos ao teste de comparação de medias, havendo
diferença, submetidos ao programa estatístico SISVAR
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Inoculado

2

3060000 a

253780000 a

5,07 a

Não inoculado 1

3140000 a

236990000 a

4,74 a

Não inoculado 2

2790000 a

228130000 a

4,56 a

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Não houve diferença estatística para as seguintes variáveis
analisadas: panículas/ha e grãos/ha. As panículas de arroz
são mais influenciadas por fatores genéticos. Em trabalho
com inoculação de sementes de arroz, Goes (2012)
também não identificou resultados significativos no número

* Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não
diferem pela análise de variância (p<0,05).

CONCLUSÃO
A utilização do inoculante Azospirillum brasilense não se
mostrou eficientes no incremento da produtividade do arroz
nas condições de solo e clima da região em estudo.
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INTRODUÇÃO
A inserção de Tecnologias da Informação e Comunicação
na agricultura vem ganhando espaço, trazendo
ferramentas que auxiliam no monitoramento e controle
das plantações, aumentando a produção e facilitando o
manejo agrícola. Desta forma, este trabalho aborda a
construção de um protótipo que faz uso de sistemas
embarcados, sensoriamento e atuadores para realizar o
controle de uma casa de vegetação para produção de
mudas. O protótipo controla as variáveis internas do
ambiente, criando condições favoráveis para o
desenvolvimento da fase inicial de crescimento das
plantas, possibilitando a antecipação do ciclo de plantio.

METODOLOGIA
Para a concepção do protótipo, foram selecionados os
sistemas embarcados Arduino Mega e o Raspberry Pi
como unidades de processamento de dados. Cinco
sensores DHT11 para efetuar as leituras de temperatura e
umidade; 1 LDR para leituras de luminosidade e 5
sensores higrômetros para leituras de umidade do solo.
Além destes componentes, foram selecionados como
atuadores 4 relés, 1 válvula solenoide (com 6
microaspersores para fazer a irrigação), 2 aquecedores, 2
exaustores e 6 lâmpadas. Para testes de aplicação do
sistema na produção de mudas, foram elegidas as
culturas de tupinambor e araruta, que possuem ciclo de
plantio semelhante. Com finalidade de comparação entre
ambientes, as mesmas culturas foram plantadas, além do
ambiente controlado pelo sistema, em um canteiro
externo e em uma casa de vegetação sem controle, tendo
um período de 55 dias de duração do experimento.

O sistema funciona de forma autônoma, sendo que as
ações são tomadas com base na programação
estabelecida no Arduino, que pode ser alterada se
necessário. Por meio da figura 02 é possível observar os
dados coletados no ambiente e exibidos na página web.
As informações são mostradas em tempo real e
armazenadas para consultas posteriores.
Figura 02 – Aplicação web exibindo informações.

Fonte: autores, 2017.
A Figura 03 mostra a comparação entre os ambientes na
data final do experimento. O ambiente controlado (1),
ambiente protegido sem controle (2) e ambiente externo
(3). O resultado no ambiente controlado foi maior quando
comparado aos demais, principalmente na cultura de
tupinambor, resultados estes creditados ao controle das
variáveis internas.
Figura 03 – Comparação entre ambientes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A visão geral de funcionamento do protótipo pode ser
compreendida pela Figura 01. Dentro da casa de
vegetação os sensores estão posicionados em diversos
locais para ler as variáveis do ambiente; as leituras são
enviadas para o Arduino processá-las e conforme
informações recebidas, os atuadores são acionados. As
leituras e ações são encaminhadas para a aplicação web
onde podem ser consultadas.

Fonte: autores, 2017.

CONCLUSÃO

Figura 01 – Funcionamento do sistema.

O estudo realizado evidenciou a possibilidade que as
Tecnologias da Informação podem oferecer para o
desenvolvimento das práticas agrícolas, criando
condições ideais e monitoramento dos cultivos.
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Palavras-Chave: Reuso da água. Sustentabilidade. Águas pluviais.
INTRODUÇÃO
Nosso planeta oferece todos os recursos para a nossa
sobrevivência. Mas o homem, ao longo dos tempos,
não tem contribuído para a conservação destes
recursos. A água, por exemplo, embora seja um
recurso renovável, vem se tornando cada vez mais
escassa. Desta forma, torna-se imprescindível que se
faça o reuso da água para fins que não necessite de
água potável (OLIVEIRA et al,2007). Isto acarretará
uma economia no consumo de água do serviço de
abastecimento público (Tomaz, 2005), e não
prejudicando as futuras gerações. Assim, o objetivo
deste trabalho é fazer um levantamento sobre as
potencialidades do reaproveitamento destas águas em
residências para fins que não necessite de água
potável.

Gráfico 1: Precipitação das chuvas (em milímetros)
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Fonte: INMET
Gráfico 2: Consumo de água de quatro pessoas por
dia
Bacia sanitária-144 L

METODOLOGIA
Para realizar este estudo fez-se um levantamento
sobre o volume de chuvas que ocorreu em nossa
região nos últimos três meses, e outro, sobre o
consumo de água das famílias brasileiras. Para efeitos
de comparação, tomou-se como exemplo uma casa na
qual mora quatro pessoas, e com uma área de
captação das águas pluviais de 100m2. Esta água será
captada através das calhas do telhado e direcionada
até uma cisterna, localizada no subsolo do terreno e
bombeada para um reservatório específico, localizado
na parte superior da casa. Esta água poderá ser
utilizada nas descargas das bacias sanitárias, e com o
uso de filtros para reter as impurezas, na máquina de
lavar roupas.
Figura 1: Sistema de captação da água da chuva

Higiene pessoal-120 L
Chuveiro-480 L
Maq.de lavar roupa80 L

Fonte: abides.org.br
Ressaltando que, um milímetro de precipitação de
chuvas equivale a um litro de água por metro quadrado.
E considerando uma casa com uma área de captação
de cem metros quadrados, temos:
Tabela 1: Volume de água captado
Mês

Precipitação de chuvas (litros)

Maio

9000

Junho

14000

Julho

19000

Fonte 1: Autor (2018)
CONCLUSÃO
Ao final deste estudo conclui-se que o volume de
chuvas, sempre acima de 9mil litros por mês, atende a
demanda necessária para o uso em descargas
sanitárias e para a máquina de lavar roupa, que no
exemplo citado é de 6720 litros por mês.
AGRADECIMENTOS
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após os resultados obtidos foi realizado um
cruzamento destes dados. Primeiramente analisou-se o
acumulado de chuvas na nossa região nos últimos três
meses (gráfico 1). Em seguida, o consumo de água em
uma residência por equipamento (gráfico 2). Após, foi
comparado os valores para verificar se a precipitação
de chuvas atenderia a demanda para as atividades
domésticas citadas.
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