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O 8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense (SICT-Sul) foi 

sediado no Instituto Federal Catarinense, Câmpus Santa Rosa do Sul, e ocorreu nos dias 23 e 24 

de outubro de 2019. Compuseram o evento: 

 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.  
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EDITORIAL 
 

O Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense é um evento que congrega 

as instituições federais de ensino do sul de Santa Catarina. Ocorre desde o ano de 2012, de forma 

itinerante, entre os vários câmpus do Instituto Federal de Santa Catarina, do Instituto Federal 

Catarinense e Universidade Federal de Santa Catarina localizados nessa região. O evento chegou 

a sua oitava edição, ocorrendo durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com a temática 

Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável. 

 

Abaixo o histórico do evento ao longo dos anos: 

 

O 1º SICT-Sul foi realizado no Instituto Federal de Santa Catarina - Câmpus 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 - Câmpus 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 - Câmpus Avançado Sombrio, em 

setembro de 2014. Foram 1.100 ouvintes dos quais 1.000 participaram efetivamente. Foram 
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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 - Câmpus 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 - Câmpus 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 

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 - Câmpus 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 - Câmpus Araranguá, em 

outubro de 2018. Foram 679 ouvintes, recebidos 260 inscrições de trabalhos, sendo aprovados 198, 

sendo destas 107 para trabalhos completos e 91 para resumos. Também ocorreram 2 palestras 

temáticas e 5 minicursos. 

 

O 8º Sict-Sul ocorreu no Instituto Federal Catarinense – Câmpus Santa Rosa do Sul, com a 

participação de 721 pessoas, sendo que foram recebidos um total de 308 trabalhos, sendo que 

destes 250 foram aprovados para apresentação no evento.  

 

O evento mostrou mais uma vez que está consolidado na região e já faz parte do calendário anual 

das instituições de ensino. Trata-se de um momento de integração científica e tecnológica, onde 

projetos de pesquisa e extensão, bem como relatos de experiências podem ser trocados. 

Aguardamos todos vocês para o próximo ano! 

 

 

Prof. Dr. Lucas Dominguini 
Membro da organização do evento e Editor  

Santa Rosa do Sul, 20 de dezembro de 2019. 
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CONHECENDO A ARQUEOLOGIA SUL CATARINENSE: TEORIA E PRÁTICA  

Paola Vieira da Silveira¹, Giovana Cadorin¹, Juliano Campos¹ 
 

Laboratório de Arqueologia Pedro Ignácio Schmitz (PPGCA/UNESC). E-mail: lapis@unesc.net¹ 
  

 
 
Resumo 

A região do extremo sul catarinense apresenta inúmeros sítios arqueológicos, que 

representam ocupações humanas diversificadas. Este minicurso abordará estas ocupações 

pré-coloniais na região, sendo denominados de: Sambaqui, Guarani, Jê e Caçador-coletor 

que são relacionados a uma diversidade de materiais orgânicos e inorgânicos 

representantes da sua cultura material. (CAMPOS, 2013). O minicurso objetiva apresentar 

o contexto arqueológico do sul catarinense relacionando com a temática de patrimônio 

cultural. Será dividido em dois momentos, inicialmente uma explanação sobre o tema e 

posteriormente realização de oficinas sobre a ciência arqueológica e de reprodução de 

atividades desses povos. 

 

 

Palavras-Chave: Arqueologia. Sul Catarinense. Educação para o patrimônio. Teoria e 

Prática. 
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PRODUÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70%: PROPOSTA INTERDISCIPLINAR 
PARA O ENSINO DE QUÍMICA E BIOLOGIA  

 
Tatiane Estácio de Paula1, Eliane Anastácio Floriano2, Éria Cardoso3, Fabrício César 
Dias4, Fabrine Massafera Dias5, Cledimara dos Santos Klaus6,  Guilherme Machado 

dos Santos7, Karoline Sergio Mazzanti8 

 

1,2,3,4,5 Docentes do Instituto Federal Catarinense – Campus Avançado Sombrio. E-mails: tatiane.paula@ifc.edu.br, 
eliane.floriano@ifc.edu.br, eria.cardoso@ifc.edu.br, fabricio.dias@ifc.edu.br, fabrine.dias@ifc.edu.br  

 
6Técnica em Enfermagem do Instituto Federal Catarinense – Campus Avançado Sombrio. E-mail: 

cledimara.klaus@ifc.edu.br 
 

7,8 Discentes do curso Técnico Integrado em Informática do Instituto Federal Catarinense – Campus Avançado Sombrio. 
E-mails: guilherme.gm316@gmail.com, kahmazzanti@gmail.com 

 

Resumo 

O minicurso tem o objetivo de proporcionar discussões de conceitos abordados na 

disciplina de Química e Biologia por meio da produção de álcool em gel. Deste modo será 

apresentada a importância da interdisciplinaridade baseado em um assunto que está 

presente no cotidiano dos estudantes. Assim, os participantes poderão ampliar seu 

conhecimento sobre as características e complicações da gripe H1N1, que vêm se 

apresentando como um problema de saúde pública nos últimos anos, além do mais, serão 

conscientizados sobre a importância da utilização do álcool em gel 70% como método de 

prevenção. A aplicação do minicurso terá a duração de 2h, e será dividido em dois 

momentos, primeiramente são apresentadas as características do vírus da gripe H1N1 e 

sua capacidade de mutação, bem como, serão abordadas as complicações à saúde 

ocasionadas pelo vírus e como o álcool em gel pode auxiliar no combate a contaminação.  

Em um segundo momento é apresentado aos participantes o processo químico de 

produção do álcool em gel 70%, além da função e características dos componentes 

utilizados, e para finalizar a atividade os participantes irão produzir o álcool em gel para uso 

próprio, assim terão a oportunidade de aprender sobre o processo de produção e obter o 

produto final para seu uso.  

*Número de vagas: 20 vagas.  

 

Palavras-Chave: Álcool em Gel 70%,Vírus H1N1, Química, Biologia.  
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FABRICAÇÃO DE FERMENTADO ALCOÓLICO DE FRUTA TIPO “VINHOS”, 
“FRISANTES” E “ESPUMANTES” 

Rogério Gomes de Oliveira1  
1

Universidade Federal de Santa Catarina/Departamento de Energia e Sustentabilidade/Centro de Ciências, Tecnologias 
e Saúde/rogerio.oliveira@ufsc.br 

  

 
Resumo 

Este minicurso trata da produção em escala caseira de bebidas fermentadas de frutas, 

semelhantes a "vinhos, “frisantes” e “espumantes”. São abordados os aspectos da 

legislação referente a classificação de bebidas alcoólicas, a descrição dos ingredientes 

essenciais para a produção de fermentados de frutas, as etapas e equipamentos utilizados 

no processo de fabricação desses fermentados, assim como da sidra. São descritas 

receitas de fermentados alcoólicos com diferentes frutas, com ênfase na produção de 

bebidas que utilizem frutas produzidas na região sul catarinense, tais como maracujá, pitaia 

e banana. Espera-se que aqueles que participarem do minicurso adquiram o conhecimento 

básico e necessário para aproveitarem as frutas que tiverem disponíveis para produzir 

diferentes tipos de bebidas fermentadas alcoólicas. 

 

Palavras-Chave: Banana, fermentação, fruta, maracujá, pitaia. 
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DIFUSÃO DE CONHECIMENTO E PRATICAS BÁSICAS DE CRIAÇÃO DE 
MELIPONÍDEOS 

Miguelangelo Ziegler Arboitte1, Pedro Henrique Peterle Bernhardt2, Emerson Valente 
de Almeida3, Amanda Fonseca de Melo4 Vitória Alves Pereira5, Mauricio Duarte 

Anastácio6,  
1,2,3,4,5,6

Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul/ 
miguelangelo.arboitte@santarosa.ifc.edu.br, phbernhardt@hotmail.com, emersonmvalente@gmail.com, 

amanda14melo@outlook.com, vitoriaalves-ifc@hotmail.com, mauricio.anastacio@ifc.edu.br 
 

 
 
Resumo: 

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, com isso surge necessidade da difusão da 

importância das abelhas nativas na conservação do meio ambiente e na produção de 

alimentos. A ideia deste minicurso é apresentar as principais espécies da região, suas 

diferenças e principais características, juntamente difundir técnicas e manejos básico para 

criação destes meliponídeos, apresentar plantas que servem para forrageamento, 

adequação de espaços para implantação de meliponários, técnicas de alimentação, 

receitas de alimentos, práticas de sanidade, técnicas de divisão de enxames, trocas de 

rainhas, enxertia de rainhas, confecção de iscas para captura de enxames, demonstrar 

produtos de meliponídeos como extrato de própolis,  e dicas de como começar a criação, 

incentivando o fator de impacto positivo ao meio ambiente, podendo se dizer que são 

altamente sustentáveis, pois as abelhas retiram seu alimento (néctar, pólen, resinas) de 

vegetais, devolvendo essa benesse em serviços de polinização, melhorando a fecundidade 

das plantas visitadas, podendo ser afirmado que a criação de abelhas atende os eixos da 

sustentabilidade, gera impacto positivo ao meio ambiente, desenvolve o senso 

preservacionista nas gerações futuras, é geradora de renda e socialmente aceita.  

 

Palavras-Chave: Difusão, Meliponídeos, Meio Ambiente. 
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COMPOSTOS ANTIOXIDANTES EM FRUTAS NATIVAS DO SUL DO BRASIL: 
RESULTADOS OBTIDOS, PERSPECTIVAS E NOVOS DESAFIOS. 

William Gustavo Sganzerla, Ana Paula de Lima Veeck 
1

Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Lages. E-mail: sganzerla.william@gmail.com  

 
Resumo 

O objetivo desta palestra é descrever o potencial nutricional e antioxidante das frutas 

nativas do Sul do Brasil, bem como relatar os estudos que estão sendo realizados para 

melhorar as características das frutas nativas, como a seleção de acessos promissores a 

um melhoramento genético, baseado na composição físico-química, antioxidante e 

molecular, para torna-las produtivas em larga escala e conhecidas pela população mundial. 

Justificativa: O Brasil é um país com uma enorme biodiversidade, destacando-se por 

apresentar um amplo número de espécies nativas com potencial para a agroindústria e 

como fonte de renda para a população local. Assim, somando as qualidades que as frutas 

nativas têm, a escassez de conhecimento e o atual nível de degradação dos ecossistemas 

naturais é cada vez mais urgente que se tomem iniciativas que visem a sua preservação, 

como o desenvolvimento de pesquisas que objetivem o maior conhecimento dos seus 

constituintes benéficos. Em contrapartida, o crescente interesse da sociedade por alimentos 

diferenciados, mais nutritivos e saudáveis abre um grande espaço para as frutas nativas. O 

Planalto Sul Catarinense apresenta uma gama de frutas nativas, com alto potencial 

alimentar que ainda não foram estudadas para elaboração de novos produtos, tais como a 

goiaba serrana (Acca sellowiana), a uvaia (Eugenia pyriformis), a amora preta (Morus nigra), 

a cereja do Rio Grande (Eugenia involucrata), o butiá (Butia eriospatha), a guabiroba 

(Campomanesia reitziana), o araçá (Psidium cattleianum) dentre muitas outras frutas. Além 

disso, a presença de moléculas antioxidantes nas frutas nativas têm atraído à atenção da 

indústria alimentícia, farmacêutica e da população em geral, devido ao fato desses 

compostos serem promissores no combate do estresse oxidativo celular, inibindo a 

produção de espécies reativas de oxigênio e outras espécies secundárias. Esses 

compostos antioxidantes são produzidos em rotas metabólicas presentes nos vegetais, 

chamadas de metabolismo secundário, e sua função é de proteger contra radiações 

ultravioletas, bactérias, insetos e vírus. Muitas espécies de árvores nativas ainda não foram 

caracterizadas totalmente em relação à sua composição nutricional. Informações referentes 

aos parâmetros físico-químicos e de composição centesimal são importantes para a 

formulação de produtos processados, destinado as frutas nativas para a comercialização. 
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Palavras-Chave: frutas nativas, potencial antioxidante, fonte nutricional.  
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CURSO DE REDAÇÃO: DO GÊNERO À TIPOLOGIA 

Juliano Paines Martins
1

 

Onici Claro Flores
2

 
1

IFC-Instituto Federal Catarinense campus Santa Rosa do Sul/SC juliano.martins@ifc.edu.br  
2

UNISC-Universidade de Santa Cruz do Sul/RS oniciflores1@gmail.com  
 

Resumo 

O minicurso “Curso de Redação: do gênero à tipologia” aborda a análise de uma das 

manifestações discursivas mais comuns em nosso cotidiano, à argumentação. Quando 

expomos ideias e as relacionamos com outros textos que sustentem essas ideias estamos 

diante de um exercício de argumentação, que pode ser escrito ou oral. O que tornará se 

um argumento seja fraco ou forte será a estrutura da argumentação. Nas redações de 

provas externas (vestibular ou Enem) o gênero textual redação cuja tipologia dissertativa 

com abordagem argumentativa é o modelo que o aluno tem para postar através de um texto 

escrito todos os conhecimentos em torno de um tema com intuito de comunicar à sua 

defesa. O perfil do leitor (professor) que corrige os textos argumentativos produzidos nas 

redações do vestibular avalia a técnica interna e externa textual que o aluno/escritor utiliza 

para defender o seu ponto de vista, sem sair da temática proposta. Nesse viés, escolhe-se 

como análise metodológica o “modelo de argumentação” do filósofo britânico Sthepen 

Toulmin, considerado o maior vulto das teorias argumentativas da contemporaneidade. O 

“modelo de Toulmin” é estruturado por: dados (grouds), conclusão (claim), garantias 

(warrant), modalizadores (modality), restrições (rebuttals) e os suportes (backing) a serem 

aplicados para analisar as técnicas de defesa de diferentes pontos de vista utilizada pelo 

autor. Neste minicurso, será mostrado um exemplo de redação do vestibular de inverno de 

2013 da Universidade de Santa Cruz/RS. A pretensão do modelo de análise de 

argumentação de Toulmin é fornecer subsídios teóricos aos professores para avaliar a 

redação escrita por alunos da educação básica ao ensino superior. 

 

Palavras-Chave: Gênero textual; Redação; Tipologia dissertativa; Teoria da Argumentação; 

Sthepen Toulmin. 
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Resumo 

O minicurso proposto origina-se do projeto de extensão ‘’Reciclagem de Papel: Educação 

Ambiental, Inovação e Inclusão Social”, aprovado no Edital PROEX_08 de 2019. O projeto 

desenvolveu-se com o objetivo de conscientizar os estudantes quanto ao uso adequado do 

papel e a sua reciclagem. As oficinas planejadas e executadas abordam a educação 

ambiental, a utilização do papel reciclado em atividades pedagógicas nas escolas parceiras. 

O processo acontece por meio de uma nova técnica de reciclagem de papel, utilizando 

papéis que foram descartados nos diferentes setores da escola para dar origem a um novo 

papel. No momento da realização da oficina são envolvidos estudantes e professores no 

processo, pois utiliza-se equipamentos e procedimentos acessíveis, que despertam o 

interesse para a realização da prática da reciclagem. Os papéis produzidos nas oficinas 

são destinados a outras atividades na escola relacionada a atividades de ensino 

desenvolvidas em oficinas interativas para a montagem de tangran, cartas, cartões, caixas 

decorativas e mural de parede. Outro aspecto importante a se destacar é a contribuição do 

projeto para com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pelo 

programa IFSC sustentável. Dessa forma, as oficinas propiciam a integração entre o IFSC 

campus Criciúma e as escolas parceiras por meio da prática da reciclagem de papel, pois 

torna-se uma ferramenta educacional que desperta a responsabilidade do indivíduo para 

com o meio ambiente. 

 

Palavras-Chave: Reciclagem de papel, Educação Ambiental, Ferramenta educacional. 
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Resumo: Na operação e uso das estações totais, que são instrumentos utilizados em Topografia, há grande 
dificuldade no ensino da utilização destes equipamentos pela falta de um manual prático que sirva  de roteiro 
nos trabalhos a serem executados. Isto se deve em parte aos manuais elaborados pelos fabricantes que 
embora apresentem todas as variadas possibilidades de uso e operação do instrumento, não são de fácil 
entendimento para aqueles que desejam iniciar a utilização de algumas funções específicas dos programas 
dos instrumentos. A proposta deste artigo é apresentar um roteiro operacional de um dos programas internos 
do equipamento, elaborados pelos alunos durante as aulas de Topografia. Inicialmente o método é 
apresentado, verificado os passos a serem realizados durante as medições, utilizando-se o modelo de 
descrição do manual do instrumento como base e testadas suas funções na prática. À medida que o programa 
está sendo executado, uma comparação entre o manual do instrumento e a execução é realizada e elaborado 
o manual prático com o roteiro de cada um dos passos a ser realizado na estação sendo anotado e 
fotografado. Concluído o manual, uma segunda equipe que não conhece os procedimentos de execução do 
método deve repetir os procedimentos de forma a executar o trabalho sem dificuldades. 
 
Palavras-Chave: Estação Total; Manual; Linha de referência. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As estações totais são instrumentos utilizados em Topografia que medem 

basicamente ângulos verticais, ângulos horizontais e distâncias inclinadas. O equipamento 

a partir destes três elementos medidos é capaz de processar diversas operações para 

realizar os mais variados trabalhos de levantamento e locação. 

As estações são acompanhadas de manuais que apresentam todas as funções, 

precauções, nomenclaturas, configurações que o equipamento possui, apresentando 

detalhes de cada uma delas. Em função das inúmeras descrições que são realizadas, os 

manuais nem sempre se mostram realmente operacionais, embora, muitos tenham este 

nome. 

Vários problemas surgem no uso dos manuais entre eles está a nomenclatura 

utilizada para determinados trabalhos, pois cada empresa denomina os procedimentos de 

levantamento conforme seus próprios termos sem padronização. Como exemplo o 

procedimento de medição da altura remota de um ponto pode ter como função: distância 

inacessível, distância remota, altura remota, elevação remota, etc.  

Outros problemas enfrentados são: a versão entre o modelo do manual e do 

instrumento, a tradução do manual e do equipamento, as atualizações do programa do 
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instrumento, a sequência utilizada na descrição das operações e a quantidade de páginas 

que embora necessárias, dificultam a consulta em campo. 

A elaboração de roteiros ou manuais práticos e realmente operacionais mais 

específicos para a realização de trabalhos em campo para uma determinada marca e 

modelo de estação total visam facilitar o manuseio do instrumento quanto o ensino destas 

práticas. Desta forma tanto alunos quanto profissionais podem utilizar melhor todos os 

recursos disponíveis nas estações totais, ganhando em segurança, eficiência e qualidade. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O programa interno de medição do instrumento que será objeto do manual 

prático é denominado conforme a marca da estação de: Point Refeline, Station+offset, 

distância ponto reta, linha de referência e basicamente cria um sistema local de 

coordenadas a partir da medição de dois pontos, sendo o primeiro a origem do sistema 

(0,0,0) e o segundo ponto a ser medido será a direção de orientação do sistema (Norte 

arbitrário). 

Medidos os pontos iniciais a estação medirá todos os novos pontos em relação 

a este sistema, na figura 1 a representação esquemática do procedimento. 

Figura 1 – medição distância ponto reta 

 

Fonte: Manual Topcon GTS 230 

 

As medições para a realização do manual prático foram realizadas com uma 

estação total marca Ruide, modelo 820 número de série 118007, neste modelo o 

procedimento é denominado Point refline e consta do manual de operação do instrumento. 
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Este manual foi utilizado como base inicial dos procedimentos a serem 

realizados e comparados com a efetiva medição, A partir do roteiro básico descrito no 

manual foi sendo elaborada uma nova descrição dos procedimentos acompanhados de 

fotografias do display do instrumento e dos resultados das medições. 

A figura 2 apresenta uma parte da descrição do manual do instrumento e a figura 

3 fotos do display na execução da medição. 

Figura 2 – extrato manual estação Ruide 

 

Fonte: Manual Ruide 820 

 

Figura 3 – Display da estação total no menu programa 

 

Fonte: os autores 

Todos os procedimentos foram checados com os descritos no novo manual para 

verificação da operacionalidade do roteiro de medição. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Ao final das medições e checagens devidas foi elaborado um manual prático com 15 

páginas com todos os procedimentos que devem ser realizados pelo operador do 

instrumento para a realização do programa linha de referência desde as configurações 

iniciais da estação. 

Abaixo a sequência básica da operação: 

1. Criar um novo trabalho;  

2. Configurar padrões de leituras MSR1;  

3. Configuração de temperatura e pressão com a estação total apertando a tecla 

HOT;  

4. Pressionar a tecla 7 ou STN para configurar o ponto da estação;  

5. Arbitrar as coordenadas (X, Y e Z) ao ponto a qual a estação foi nivelada e informar 

o ponto de referenciar, no exemplo será utilizado o norte magnético para referenciar a 

estação total;  

6. Após referenciada a estação total apertar a tecla 4 (PROG) para acessar os 

programas internos da estação total RUIDE;  

7. Aparecera no DISPLAY as opções de programas internos instalados na estação, 

selecionar a opção 2 Pt L.Ref (linha de referência);  

8. Ao selecionar esta opção aparecera no DISPLAY o modo em que se deseja 

informar os dois pontos do alinhamento, por coordenadas conhecidas ou pela medição 

entre a estação e o ponto locado.;  

9. Sobre o P1 selecionar a opção medir visando o ponto desejado, e em seguida 

realizar o mesmo procedimento para o P2;  

10. Após informar os dois pontos do alinhamento de referência o programa estará 

configurado; 

11. Após selecionar alguma feição a ser medida o deslocamento em X e Y será 

apresentado pela sigla STA# e O/T# . 

 

A figura 4 apresenta a estação total e um prisma no ponto a ser medido dentro 

do sistema local de coordenadas. Depois de realizada a medição nos dois pontos de 

referência a estação fica orientada no novo sistema e todos os demais novos pontos 

medidos são apresentados com suas coordenadas neste sistema 

 

 

Figura 4 – Estação e prisma para medição 
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Fonte: os autores 

 

Na figura 5 o esquema de medição e na figura 6 o display da estação com o 

resultado da medição de um ponto no novo sistema onde x=-0.40; y=2,892 e z=1,534. 

Figura 5 – Esquema de medição de um novo ponto 

 

Fonte: Manual Ruide 820 

 

Figura 6 – Display da medição de um novo ponto 

 

Fonte: os autores 
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Segundo Cabral et al (2018, p.7) para a medição com a utilização do método de linha 

de referência é recomendado elaborar um croqui com o desenho da situação dos pontos 

de referência e do ponto de estação. É interessante também a adoção de sinais 

convencionados para que se possa esclarecer melhor a situação. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este programa linha de referência é muito utilizado em locações de obras e em 

levantamentos onde o sistema de referência local é mais indicado para a realização das 

medições, pode-se utilizar o programa como uma estação livre por dois pontos. 

As estações totais possuem vários programas internos que realizam 

automaticamente os cálculos das medições com resultados em campo. 

A utilização dos manuais dos fabricantes é fundamental para o conhecimento das 

diversas funções que podem ser realizadas pelo instrumento, porém nem sempre elas são 

operacionais, exigindo conhecimento mais detalhado do equipamento. 
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Resumo: A permissão para a mistura de produtos fitossanitários, recentemente foi regulamentada no Brasil. 
Quando se misturam pelo menos dois produtos no tanque de pulverização, três diferentes efeitos podem 
resultar desta mistura: aditivo, sinérgico ou antagônico, sendo que esse último pode ocasionar problemas de 
injúrias sobre as plantas, comprometendo a produtividade das culturas. Atualmente, as fontes bibliográficas 
referentes ao assunto ainda são escassos, dificultando a identificação da sintomatologia e tomada de decisão 
do profissional técnico. Diante disso, foi desenvolvido projeto de ensino com o objetivo de demonstrar de 
forma prática a sintomatologia resultante de defensivos agrícolas aplicados isoladamente ou em mistura sob 
diferentes culturas (soja, feijão, rúcula, arroz) e planta daninha (tiririca). Para isso, foram aplicados diferentes 
herbicidas de forma isolada ou associação 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) e inibidor do fotossistema I (FSI), além de 
composto potencialmente identificado como atenuar de estresse de fitotoxicidade (ácido salicílico - AS). 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. Entre os resultados 
principais, temos que a mistura de glyphosate com mimetizador de auxina e adubo foliar produzem efeito 
sinérgico no controle da tiririca e do arroz, respectivamente. Ainda, verificou-se que a mistura de glyphosate 
e inibidor da ACCase potencializa a morte de plântulas de arroz, enquanto prejudica o controle da planta 
daninha (efeito antagônico). Além disso, a utilização do AS não reduziu os efeitos de fitotoxicidade causado 
pela utilização do herbicida carfentrazone.   
 
Palavras-Chave: Herbicida, fitotoxicidade, associação. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com a aprovação legal do Engenheiro Agrônomo definir a mistura entre 

defensivos agrícolas (IN nº 40, outubro de 2018), aumenta-se a necessidade do estudo da 

compatibilidade entre produtos químicos, uma vez que esse procedimento de associação 

de produtos pode ocasionar incompatibilidade física, que corresponde à formação de 

precipitados ou grânulos; e incompatibilidade química, que ocorre quando a mistura do 

tanque altera a eficiência dos ingredientes ativos misturados. A incompatibilidade física 

pode levar a obstrução de bicos de pulverização e filtros e, consequentemente, perda de 

eficácia do produto e dificuldades durante a aplicação (GAZZIERO, 2015). Por outro lado, 

casos de incompatibilidade química podem gerar um efeito de aumentar a toxicidade, 

causar danos à cultura e diminuir o potencial de produtividade (PETTER et al., 2012).  

Nesse contexto, a avaliação da sintomatologia da planta após aplicação dos 

defensivos, utilizados isoladamente ou em mistura, é fundamental para o profissional 

identificar os casos de incompatibilidade e possíveis efeitos na eficiência da aplicação, além 

de verificar a seletividade na planta. A recomendação de um herbicida, por exemplo, está 
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condicionada a sua seletividade, ou seja, a sua capacidade de eliminar espécies vegetais 

indesejáveis sem promover reduções economicamente significativas na cultura (VELINI et 

al., 2000). Se a mistura comprometer a seletividade na planta, poderá ocorrer prejuízos na 

produção e lucratividade ao produtor, consequentemente, sabendo-se das possíveis 

interações entre os defensivos na planta, o profissional apresentará maior capacidade 

técnica para tomada de decisão.  

Diante disso, o objetivo desse trabalho será demonstrar de forma prática a 

sintomatologia resultante de defensivos agrícolas aplicados isoladamente ou em mistura 

sob diferentes culturas (soja, feijão, rúcula, arroz) e planta daninha (tiririca). 

 

2 METODOLOGIA 

 

O projeto de ensino foi conduzido no IFC Campus Santa Rosa do Sul, Vila Nova, 

no período de setembro a novembro de 2018. Apesar de 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. 

Sementes de soja, feijão, rúcula, arroz e tiririca (Cyperus sp.)(daninha) foram 

semeadas em bandejas de isopor (200 células) preenchidas com substrato comercial. Com 

as plântulas já estabelecidas, cerca de 7 dias após semeio, foi realizado o transplante de 

três plântulas/cultura ou daninha para bandejas plásticas (15 células) preenchidas com 

substrato composto de: 50% casca de arroz carbonizada e 50% de solo (Gleissolo 

Melânico). 

Transcorrido uma semana do transplante, foi utilizado pulverizador costal para 

aplicação dos defensivos agrícolas descritos na Tabela 1. Após aplicação, a evolução dos 

sintomas foi acompanhada e registrada de forma digital (câmera de Smartphone) pelo 

bolsista e voluntários envolvidos no projeto (1, 6 e 11 dias após a aplicação), além dos 

alunos do curso de Agronomia (disciplina de Manejo de Plantas Daninhas) e Técnico em 

Agropecuária (disciplina de Agricultura II). Aulas práticas e exercícios de fixação foram 

realizados pelo coordenador do projeto e houve exposição do trabalho no evento II 

AGROTEC. 
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Tabela 01 - Identificação, mecanismo de ação e nome comercial (ingrediente ativo) dos 

respectivos defensivos agrícolas que foram avaliados, além das doses de referências 

utilizadas. 

Identif. Mecanismo de ação Comercial (ingrediente 

ativo) 

Dose referência 

(ha) 

1 Inibidor da ACCase Poast® (setoxydim)  1,2 l 

2 Inibidor da EPSPs Roundup® (glyphosate) 2 l 

3 Mimetizador de auxina 2,4-D nortox® (2,4-D)  1,0 l 

4 Inibidor da PROTOX Aurora® (carfentrazone)  0,2 l 

5 Inibidor do FSI Gramoxone® (paraquat)  1,5 l 

6 Atenuador de fito Ácido salicílico 1000 mg/L 

7 Inibidor da EPSPS + Inibidor 

do FSI 

Roundup® (glyphosate) + 

Gramoxone® (paraquat) 

2 l – 1,5 l 

8 Inibidor da EPSPS + 

mimetizador de auxina 

Roundup® (glyphosate) + 

2,4-D nortox® (2,4-D) 

2 l – 1,0 l 

9 Inibidor da EPSPS + Inibidor 

da ACCase  

Roundup® (glyphosate) + 

Poast® (setoxydim) 

2 l – 1,2 l 

10 Inibidor da EPSPS + adubo 

foliar 

Roundup® (glyphosate) + Hf 

Heringer 

2 l – 200mg/L 

11 Atenuador de fito + Inibidor 

da PROTOX 

Ácido Salicílico + Aurora® 

(carfentrazone) 

1000 mg/L + 0,2 l 

12 Testemunha   

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A compreensão da resposta das plantas a diferentes mecanismos de ação 

herbicidas gerou um conhecimento significativo e prático sobre os principais sintomas que 

cada um demonstra nas plantas, além de proporcionar uma investigação sobre problemas 

de fitotoxicidade causados por mecanismos específicos as plantas avaliadas, fundamentos 

importantes aos profissionais da área, visto a grande utilização de defensivos agrícolas no 

ambiente agrícola para o controle de problemas fitossanitários. 

Com a possibilidade legal da indicação das misturas de defensivos aumenta-se 

a responsabilidade do profissional, uma vez que possíveis problemas de incompatibilidade 

podem vir a ocorrer. Um dos compostos apresentados como possível atenuador dos efeitos 
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de fitotoxicidade causados pelos herbicidas é o ácido salicílico (AS), atuando na 

modificação do sistema de defesa antioxidante das plantas por estimular a ação de enzimas 

como superóxido dismutase, catalase e peroxidase (DIAS et al., 2017). Hipotetizava-se que 

o AS teria capacidade de reduzir a fitotoxicidade causada pelo herbicida carfentrazona, mas 

isso não foi evidente através da avaliação visual (Figura 01 – trat. 6 e 11), possivelmente 

decorrente a dose utilizada e/ou outros fatores ligados ao mecanismo de ação do produto.  

 

Figura 01 – Resposta da aplicação dos herbicidas em plântulas de soja, feijão, rúcula, arroz 

e tiririca (Cyperus sp.), separados por mecanismo de ação ou mistura deles, sendo as 
bandejas da esquerda um dia após a aplicação, as bandejas centrais seis dias após a 
aplicação e as bandejas da direita onze dias após a aplicação. 
 

1 – Inibidor da ACCase 

 
2 – Inibidor da EPSPs  

 
3 – Mimetizador de auxina 

 
4 – Inibidor da PROTOX 
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5 – Inibidor do FSI 

 
6 – Ácido Salicílico  

 
7 – Inibidor da EPSPS + Inibidor do FSI 

 
8 – Inibidor da EPSPS + mimetizador de auxina 

ISSN: 2526-4044 p. 30 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

 
9 – Inibidor da EPSPS + Inibidor da ACCase 

 
10 – Inibidor da EPSPS + adubo foliar 

 
11 – Ácido salicílico + Inibidor da PROTOX 

 
12 – Testemunha 
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Ao comparar a utilização do glyphosate de forma isolada (trat. 2) com a 

combinação com mimetizador de auxina (trat. 8) e adubo foliar (trat. 10), observa-se um 

efeito sinérgico da associação especialmente para o controle da planta daninha e a cultura 

do arroz, respectivamente (Figura 1). Acredita-se que a combinação dos produtos possa 

ter causado um efeito redutor de pH na calda, favorecendo assim o efeito do glyphosate, 

uma vez que a molécula possui uma melhor eficiência nessas condições. 

Outra comparação importante pode ser obtida com o glyphosate isolado (trat. 2) 

e combinado ao sethoxydim (trat. 9). Nesse último, percebe-se que a resposta da interação 

foi depende da espécie-alvo, uma vez que ao se considerar o comportamento das 

gramíneas (arroz) temos efeito sinérgico no controle, porém para a planta daninha verificou-

se o contrário, uma reação antagônica (Figura 1). Tal resultado pode ser explicado pelo fato 

de que nessa combinação (inibidor de EPSPs + ACCase) temos duas moléculas herbicidas 

que reconhecidamente atuam no controle de gramíneas, favorecendo a morte dessas 

plântulas. Já no caso da planta daninha, o inibidor da ACCase não possui efeito sobre ela, 

apenas o glyphosate causa danos. Além disso, o glyphosate é uma molécula mais 

hidrofílica que a molécula de inibidor de ACCase, que tende a ser mais hidrofóbica, além 

de possui menor densidade que a água ou o glyphosate. Por esse motivo, não há uma boa 

combinação entre as moléculas, o que possivelmente afetou na homogeneidade da mistura 

dos produtos na calda de aplicação, prejudicando o controle da planta daninha. 

Para a associação de glyphosate (sistêmico) e inibidor de FSI (contato) (trat. 7) 

considerou-se reação antagônica, uma que quando misturados, o herbicida de contato 

manifestou rapidamente seu efeito (Figura 1), impedindo possivelmente que o sistêmico 

tivesse tempo suficiente para absorção e translocação necessária, suspeita essa, obtida da 

observação da resposta das plantas ao glyphosate sozinho (trat. 2). Como no estudo as 

plantas receberam a aplicação dos tratamentos em fase inicial de desenvolvimento (maior 

facilidade de controle) e não houve avaliação de rebrote, não identificou-se com clareza as 

possíveis falhas de controle subsequentes, mas certamente impulsionou novos 
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questionamentos dessa interação, o que é extremamente importante pelo caráter do projeto 

(ensino).    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de uma complexidade de interações resultantes da mistura de defensivos 

agrícolas, agora legalmente autorizada por meio de receituário agronômico, apenas 

recursos teóricos não são suficientes para abordar adequadamente o assunto 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 e planta 

daninha frente a diferentes mecanismos de ação herbicidas e suas associações, 

consequentemente, essa interpretação prática, foi válida para a construção de 

conhecimento dos envolvidos. 
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Resumo: A mosca-das-frutas Sul-americana, Anastrepha fraterculus, é responsável por parte significativa 
dos danos causados na fruticultura do Sul Catarinense. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a 
atratividade de caldas de frutíferas cultivadas no Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul 
(IFC - SRS) à mosca, quantificando o número de insetos coletados em diferentes áreas. As caldas atrativas 
(tratamentos) foram preparadas a partir de laranja, limão, figo, goiaba e água somente (tratamento controle). 
O experimento foi conduzido nos pomares das frutas citadas acima e na área de olericultura (horta) do IFC - 
SRS, localizado no extremo Sul Catarinense. As caldas foram colocadas em armadilhas de garrafa plástica 
de 2L. A renovação das caldas e a contagem dos insetos coletados foram realizadas a cada dois dias, entre 
01 e 09 de abril de 2019. Verificou – se que a calda de goiaba atraiu maior número de mosca-das-frutas. As 
caldas de laranja, figo e limão atraíram números semelhantes da mosca. A área com maior incidência 
populacional da mosca-das-frutas foi o pomar de limão, contendo 359 moscas somando-se os insetos das 
diferentes caldas, seguido das áreas de goiaba (263), laranja (62), figo (8) e horta (1). No total do experimento, 
693 insetos da espécie A. fraterculus foram coletados. Em geral, o número de moscas coletadas com as 
preparações nas diferentes áreas decresceu na ordem: goiaba, laranja, figo, limão e água. Foi verificada 
incidência da mosca acima do nível de controle desta praga no IFC - SRS, sendo recomendado o manejo 
adequado da mesma. Por fim, observou-se boa eficiência das armadilhas preparadas com materiais 
recicláveis e de baixo custo.  
 
Palavras-Chave: Mosca-das-frutas; população; armadilha.  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Uma das pragas mais importantes de frutíferas da região sul do Brasil é a 

Anastrepha fraterculus (A. fraterculus), conhecida popularmente por mosca-das-frutas. Este 

inseto é caracterizado por medir cerca de 6 a 7 mm de comprimento, apresentar coloração 

amarela, e asas transparentes com presença de duas manchas características, em formato 

de “S” e em “V” (MENEZES-NETTO et al., 2016; NAVA e BOTTON, 2010). 

Os danos causados pela mosca-das-frutas ocorrem devido a sua oviposição nos 

frutos e pela alimentação de suas larvas carpófagas, que abrem galerias no interior do fruto 

(SANTOS, 2017). Essas galerias diminuem a qualidade do fruto, alterando o sabor, 

coloração e podendo provocar o amadurecimento precoce e apodrecimento do mesmo. 

Além disso, após a oviposição, o fruto se torna mais suscetível a microrganismos 

fitopatogênicos devido ao ferimento causado, por fim tornando o fruto inapropriado para 

comercialização e consumo (SANTOS, 2017). 
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O monitoramento da mosca-das-frutas pode ser realizado através do uso de 

armadilhas do gênero McPhail contendo atrativos alimentares junto de uma solução líquida 

disposta no interior da armadilha (água, suco ou polpa), instalando-as nos prováveis locais 

de maior incidência do inseto (NAVA e BOTTON, 2010). Após análise do nível populacional 

da mosca pode-se fazer o controle biológico, intervenção química pelo uso de iscas tóxicas, 

ou aplicação de inseticidas, e controle alternativo pelo recolhimento de frutos caídos e 

extinção das frutíferas silvestres hospedeiras da A. fraterculus localizadas nas 

proximidades da área de interesse (NAVA e BOTTON, 2010). 

O Brasil é o terceiro maior país produtor de frutas do mundo, com mais de 2 

milhões de hectares destinados ao cultivo de frutíferas (MAPA, 2018). Sendo assim, a 

fruticultura representa uma parcela importante da agricultura brasileira. Neste sentido, 

percebendo-se a incidência da praga A. fraterculus em pomares da região Sul Catarinense 

e do Instituto Federal Catarinense - Campus Santa Rosa do Sul (IFC - SRS), pensou-se em 

aliar um estudo de levantamento populacional dessa praga em áreas do Campus, com um 

teste de atratividade de caldas produzidas a partir de espécies frutíferas cultivadas nos 

próprios pomares de estudo.  

Com base no exposto acima, o objetivo desse estudo foi verificar a incidência 

populacional de A. fraterculus (Mosca Sul-Americana) em pomares de distintas espécies 

vegetais cultivadas no Instituto Federal Catarinense e testar a preferência dos insetos por 

caldas atrativas distintas, alocadas em armadilha de baixo custo. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O experimento foi realizado no IFC - SRS, localizado no município de Santa Rosa 

do Sul (29°08’10’’S 49°42’00’’W) no estado de Santa Catarina. O estudo foi realizado em 5 

áreas, em 4 pomares: laranja (Citrus aurantium), limão (Citrus bigaradia), figo (Ficus carica), 

goiaba (Psidium guajava), e uma área de olerícolas, contendo  alface (Lactuca sativa), 

repolho (Brassica oleracea var. capitata), couve (Brassica oleracea) e beterraba (Beta 

vulgaris L.). As áreas foram escolhidas de acordo com o período de frutificação coincidente 

com o período de realização do trabalho, de 01 a 09 de abril de 2019. 

As armadilhas foram confeccionadas com garrafas plásticas de 2 litros com 

tampa, segundo o método desenvolvido por Aguiar-Menezes et al. (2006). Este método foi 

adaptado invertendo-se a posição da garrafa, dispondo-se o lado da tampa em direção ao 

solo. A adaptação visou facilitar o procedimento de troca da calda e a captura dos insetos. 

Cada garrafa foi identificada com letras de A a E, representando as caldas atrativas 
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utilizadas, em que: A - água (controle), B - limão, C - laranja, D - figo e, E - goiaba. As áreas 

onde as armadilhas foram dispostas receberam números de 01 a 05, sendo: 01 - pomar de 

limão, 02 - pomar de laranja, 03 - pomar de figo, 04 - pomar de goiaba e, 05 - setor de 

olericultura. Essa metodologia de identificação das caldas e áreas de estudo também foi 

utilizada para identificação dos copos plásticos descartáveis (250 mL) usados para coleta 

das moscas.  

As caldas atrativas utilizadas nas armadilhas de captura da mosca-das-frutas 

foram escolhidas baseando-se nos pomares selecionados para disposição das armadilhas, 

exceto a calda teste (água). Para o preparo das caldas de suco (300 mL) utilizou-se 

somente 70% (210 mL) de água e 30% (90 mL) de suco da fruta. Já a calda controle foi 

preparada com 100% (300 mL) de água. As cinco armadilhas (A, B, C, D e E) foram 

instaladas, a uma distância de 10 m entre si, em apenas uma linha de plantas, e conforme 

a altura das plantas em cada área (01, 02, 03, 04 e 05). A ordem dos tratamentos em cada 

área foi aleatória. Cada local recebeu uma armadilha de cada calda (VIANA et al., 2008; 

LEMOS et al., 2002).  

As coletas dos insetos capturados foram realizadas nos dias 03, 05, 07 e 09 de 

abril de 2019, sempre às 15 hs. Para as coletas abria-se a tampa da garrafa plástica 

(armadilha) e usava-se uma peneira para reter os insetos, os quais eram alocados em 

copos plásticos de 250 mL, enquanto a calda era descartada. As moscas Sul-Americanas 

foram identificadas seguindo suas características principais definidas por Nakano (2011) e 

quantificadas de acordo com a calda e local avaliado. Não foi feita distinção entre machos 

e fêmeas. Além de A. fraterculus outras espécies de insetos foram atraídas, as quais foram 

descartadas juntamente com as caldas no momento da coleta, uma vez que os mesmos 

não compunham o alvo da pesquisa. A identificação e quantificação dos insetos foi 

realizada à campo, com auxílio de uma pinça entomológica, na ocasião da coleta dos 

insetos e renovação das caldas.  

Como informações sobre incidência da mosca-das-frutas Sul-Americana no 

Campus do IFC-SRS eram raras, nesse momento optou-se por fazer uma avaliação 

exploratória da ocorrência deste inseto no Campus testando algumas iscas (caldas). Com 

isso futuros experimentos podem ser realizados focando em áreas especificas do Campus 

com maior ocorrência da mosca utilizando iscas mais promissoras. 

O número de exemplares de A. fraterculus capturados em cada calda atrativa e 

área do Campus avaliada foi representado em forma gráfica. Além disso, foi calculado o 

somatório (Σ) de moscas A. fraterculus coletadas nas diferentes armadilhas em cada área. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Em geral, os pomares foram escolhidos preferencialmente pela praga em 

comparação à área de olericultura, como esperado. A maior incidência da praga foi 

observada no pomar de limão, onde 359 insetos da espécie A. fraterculus foram capturados, 

somando os insetos retidos nas diferentes armadilhas, conforme figura 1A.  Provavelmente, 

a liberação de óleos voláteis pela casca da fruta durante a maturação dos limões contribuiu 

para tais resultados (RAGA e GALDINO, 2017). 

 

Figura 1 – Número de indivíduos de A. fraterculus coletados nos pomares de: 

limão (Citrus bigaradia) (1A), laranja (Citrus aurantium) (1B), figo (Ficus carica) (1C), goiaba 

(Psidium guajava) (1D), na área de olerícolas (1E), e soma de indivíduos coletados por 

cada tratamento nas diferentes áreas do Campus (1F). Tratamentos: Controle (A), limão 

(B), laranja (C), figo (D), goiaba (E). 
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Fonte: Autor, 2019.

A figura 1B, representa o número de insetos de A. fraterculus coletados no pomar 

de laranja. Em total, 62 insetos desta espécie foram capturados somando as capturas nas 

diferentes armadilhas. O menor número de mosca-das-frutas capturado nesta área em 

relação a área de limão e goiaba pode ter ocorrido devido a época de maturação das 

laranjas ainda não ter sido atingida no momento do experimento.  

Dentre os pomares, o menor número de moscas-das-frutas coletadas (8) ocorreu 

na área de figo (Figura 1C). Neste pomar, as plantas encontravam-se carregadas de frutos, 

mas os mesmos ainda não estavam maduros, o que pode ter levado os insetos a preferirem 

o pomar de limão, já com frutos mais próximos ao amadurecimento.  

A figura 1D indica a atratividade das diferentes caldas e o número total de insetos 

de A. fraterculus coletados no pomar de goiaba, onde 263 moscas desta espécie foram 

capturadas. Conforme estudos realizados por Pirovani et al. (2010), a atratividade do inseto 

pela calda de goiaba pode ser explicada devido a esta frutífera ser um hospedeiro primário 

da família (Tephritidae) deste inseto. Somado a isso, quando da realização do experimento, 

o pomar de goiaba apresentava os frutos maduros, o que pode ter aumentado a ocorrência 

da mosca nesta área. Na figura 1F pode ser observado que a calda de goiaba foi a que 

atraiu o maior número de insetos da espécie A. fraterculus dentre as caldas testadas. No 

setor de olerícolas, conforme esperado, o número de mosca-das-frutas capturadas foi baixo 

(1) (Figura 1E). De qualquer forma, este dado auxilia na análise da distribuição da mosca 

na área do IFC - SRS.

As caldas de figo e laranja capturaram números próximos de moscas-das-frutas Sul-

Americana, ou seja, ambas capturaram praticamente o mesmo número de inseto-praga, em 

torno de 114 (Figura 1F). O menor número de moscas foi capturado via calda de limão, 

sugerindo que outras caldas devem ser preferencialmente utilizadas para atrair a mosca.  

A água, utilizada como tratamento controle não capturou nenhuma mosca-das-

frutas ao longo do experimento, provavelmente por ser inodora e incolor. O número total de 
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insetos da espécie A. fraterculus coletado foi de 693 (Figura 1F). Todos os pomares 

atingiram o nível de controle da praga, que é de 1 mosca-das-frutas por armadilha/dia, para 

pulverização em cobertura (EMBRAPA, 2016). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No Instituto Federal Catarinense - Campus Santa Rosa do Sul foi constatada 

incidência populacional de A. fraterculus acima do nível de controle, sendo recomendado 

fazer o manejo da praga.  

A calda que obteve maior incidência do inseto foi a de goiaba em 4 das 5 áreas 

de distribuição das caldas no campus, sendo o pomar de limão com o número maior de 

ocorrência. 

A atratividade das caldas em conjunto com as armadilhas utilizadas mostrou-se 

eficiente na captura de mosca-das-frutas e representa uma alternativa de baixo custo para 

controle populacional desta espécie praga.  
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NATIVAS E EXÓTICAS PARA COMUNIDADES RURAIS DO LITORAL SUL DE SANTA

CATARINA
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O presente trabalho teve por objetivo o estudo do resgate de espécies de frutíferas nativas e exóticas na
Unidade de Gestão Técnica do litoral sul de Santa Catarina. As sementes formam resgatadas de plantas
espontâneas da região de estudo e de entidades de pesquisa.  A pesquisa investigativa iniciou-se aos
arredores  da  mata  atlântica  do  Município  de Santa  Rosa  do  Sul.  Na  casa  de  vegetação  do  setor  de
Silvicultura 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 em vasos de 10 litros com uso de casca de
arroz  queimada.  Posteriormente  realizou-se  o  transplante  destas  sementes  germinadas  em  copos  de
polietileno  transparentes  de  0,7  litros  com uso  de  substrato  em bancadas  suspensas  e  irrigação  por
ascensão. A terceira etapa foi realizada a implantação de pomar de coleção de frutíferas nativas e exóticas
como banco de sementes e material propagativo. Demais, em parceria junto a instituições perante a termo
de doação conjunto a Coordenação de Extensão, e posterior distribuição e divulgação destas espécies por
doação nas  comunidades  rurais  do  Litoral  Sul  de  Santa  Catarina.  No  qual,  essas  frutas  obtêm suma
importância como valor alimentício, fonte de renda, no turismo rural, na venda de mudas, frutos, polpas e
artesanato para a região.

Palavras-Chave: Frutíferas silvestris; botânica econômica; flora nativa; alimentação alternativa.

1 INTRODUÇÃO

O Brasil é um dos principais centros de diversidade genética do mundo, dentro

deste encontra-se o bioma da mata Atlântica, na qual se destacam as fruteiras nativas, e

recentemente,  as  exóticas  introduzidas,  onde  muitas  delas  podem  ser  exploradas

economicamente. Além da possibilidade de exploração para consumo in natura, podem

ser utilizadas pela agroindústria para sucos e para fabricação de sorvetes, geleias, doces,

licores  e  outros  produtos.  Recentemente,  muitas  destas  espécies  também  vêm

despertando a atenção da indústria farmacêutica, pois suas frutas são ricas em vitaminas

e em substâncias antioxidantes, dentre outras, como óleos essenciais que podem ser

extraídos das folhas e de outras partes da planta (FRANZON e RASEIRA, 2012).

Segundo  Franzon  e  Raseira  (2012),  o  avanço  das  fronteiras  agrícolas  e  a

ocupação urbana vem dizimando as fruteiras nativas no sul do Brasil para dar lugar a

outras culturas. Como resultado disso, o modelo agrícola promove, basicamente, o cultivo

de espécies exóticas através de monoculturas, com resultados ecológicos e econômicos,

geralmente, pouco sustentáveis. Ao mesmo tempo aumentam as ameaças de extinção

sobre  as  espécies  nativas  e,  paradoxalmente,  estas  são  prospectadas,  de  maneira
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exponencial, por empresas e outras instituições estrangeiras que buscam avidamente o

patenteamento de nossos recursos (BRACK et al., 2012; LORENZI et al., 2006).

Existem boas perspectivas de comercialização de frutas nativas, principalmente

em nichos de mercado ávidos por novidades. Nos últimos anos, diversos estudos vêm

demonstrando  que  as  frutas  nativas  são  alimentos  ricos  em compostos  fitoquímicos,

alguns deles já reconhecidos com propriedades funcionais. Além disso, a possibilidade de

diversificar  a  dieta  alimentar,  incluindo novos produtos  e  sabores,  é  um dos grandes

atrativos  destas  espécies,  e  ainda  é  possível  o  extrativismo,  como  por  exemplo,  o

pinheiro-do-paraná, a jabuticaba e o butiá (FRANZON e RASEIRA, 2012).

Entretanto,  para  a  maioria  delas,  é  necessário  que  as  mesmas  sejam

introduzidas nos sistemas de produção e, para isso, algumas medidas são necessárias. A

obtenção e a difusão de informações, em especial um sistema de cultivo que possa ser

realizado em escala  comercial,  possibilitando  a  oferta  do  produto,  é  uma  das

necessidades. Estratégias de marketing, destacando aspectos diferenciados, como por

exemplo,  aroma  e  sabor,  e  propriedades  nutracêuticas,  também  são  importantes  no

processo (VIZZOTO et al., 2009; LORENZI et al., 2006). E, ainda, as frutíferas nativas

podem constituir-se em nova alternativa de produção, principalmente para agricultores

familiares (SASSO, 2009).

Assim, há um grande campo com potencial a ser explorado para a inserção de

novas espécies em sistemas produtivos. Muitas fruteiras nativas, hoje desconhecidas do

mercado consumidor, podem, a médio e longo prazo, constituírem-se em espécies de

importância comercial,  principalmente em pequenas propriedades rurais, oportunizando

uma renda adicional. Ao mesmo tempo, poderão trazer benefícios para os consumidores,

através da diversificação da dieta alimentar com a inclusão de novas frutas (VIZZOTO et

al., 2009).

Recentemente  com  a  implantação  do  Novo  Código  Florestal  as  frutíferas

nativas e exóticas têm relevância na atuação dos corredores ecológicos, preservação e

manutenção de fauna, flora, vida silvestre,  qualidade da água e lençol  freático.  Neste

contexto, o projeto teve como objetivo resgatar espécies nativas e exóticas com potencial

alimentício  e  de  reflorestamento,  por  meio  da  propagação  sexuada  e  assexuada,

caracterizando as espécies botanicamente, seguido da distribuição das mesmas para a

comunidade local.

2 METODOLOGIA
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O trabalho foi realizado em casa de vegetação do setor de Silvicultura no IFC –

SRS, localizado no município de Santa Rosa do Sul (29º08’10’’S 49º42’00’’W) no estado

de Santa Catarina. As sementes de espécies frutíferas nativas foram coletadas na mata

nativa local, que está situada no bioma da Mata Atlântica, e na comunidade Vila Nova -

Santa  Rosa  do  Sul/SC.  Entretanto,  as  espécies  exóticas  foram  coletadas  em  pátios

residenciais, escolas, feiras e mercados em geral. 

O estudo teve início no ano de 2014, sendo que os materiais propagativos

eram coletados ao decorrer do ano, conforme o período de frutificação de cada espécie,

assim, sucessivamente nos anos de 2015 a 2018. Após coletado o material, realizou-se a

semeadura em casca de arroz carbonizada, em vasos de 10 litros, com irrigação manual

através de regadores.

Em seguida, quando germinadas, as mudas com tamanho de 10 a 20 cm de

altura, foram transplantadas em vasos de 0,7 litros com uso de substrato composto de 1/4

de  argila,  1/4  de  casca  de  arroz  carbonizada,  1/4  de  areia  grossa  e  1/4  de solo

biologicamente ativo e colocadas em bancadas suspensas com irrigação manual e/ou por

ascensão capilar.

O manejo da correção do substrato foi calculado para um volume de 100 litros

na proporção de 40 L de turfa, 30 L de solo com teor de argila de 1:2, 150 g de calcário

dolomítico e 700 g de superfosfato triplo, adicionado a betoneira e realizado a agitação

para misturá-los. Após, o substrato foi colocado com mini pazinha de jardinagem em copo

de PVC de 0,7L preenchidos integralmente com o referido substrato.

O controle de plantas daninhas nos copos e vasos foi realizado manualmente,

juntamente a capina nos corredores da estufa. Já as incidências de pragas e doenças

foram controladas através de defensivos químicos. 

Em parceria com Sicoob Credija, que ficou responsável pelo fornecimento de

copos e estrutura de ambiente protegido para produção de mudas, as doações foram

realizadas  em  conjunto  com  a  Coordenação  de  Extensão  diante  de  um  termo.

Posteriormente ocorreu a  distribuição e divulgação destas espécies  nas comunidades

rurais do Litoral Sul de Santa Catarina com informações de nome comum, científico, altura

da planta e época de frutificação inseridas em etiqueta na muda.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme  o  quadro  01  foram  quantificadas  12  famílias,  18  gêneros  e  38

espécies com seus respectivos nomes científicos e populares, perfazendo um total  de

5894 mudas produzidas e 1830 doadas para comunidades da região entre 2014 a 2018.

 Quadro 01 – Família, nome científico (gênero e espécie), nome popular, número de

mudas na estufa e doadas, local para plantio, espaçamento adequado para plantio e

altura final de plantas propagadas por via sexuada – sementes no IFC CSRS entre os

anos de 2017 a 2018

Família Nome Científico Nome Popular N° de 
Mudas

N° de 
Doações

Local para Plantio Espaça/to Altura da 
Planta 

Nº 
Espécies 

Annona cacans Araticum do morro 28 5 qualquer tipo de solo 6 x 6 m 5 - 15 m 1
Annona cacans Araticum Cagão 178 110 qualquer tipo de solo 6 x 6 m 5 - 15 m 2
Annona glabra Araticum do brejo 396 120 qualquer tipo de solo 6 x 6 m 4 - 12 m 3
Annona muricata Graviola 45 12 drenado e arejado 7 x 6 m 5 - 12 m 4
Annona reticulata Fruta da condessa 56 15 drenado e arejado 8 x 6 m 6 - 12 m 5
Annona squamosa Fruta do Conde 412 131 drenado e arejado 4 x 4 m 3 - 5 m 6

Clusiaceae Garcinia gardneriana Bacupari 84 27 qualquer tipo de solo 5 x 5 m 6 - 20 m 7
Inga edulis Ingá Cipó 84 10 solos úmidos 5 x 5 m 5 - 25 m 8
Inga laurina Ingá Branco 423 152 solos úmidos 5 x 5 m 10 - 20 m 9
Inga marginata Ingá feijão 42 19 Solos úmidos 5 x 5 m 2- 12 m 10
Inga vulpina Ingá anão 54 24 Solos úmidos 4 x 4 m 2 - 3 m 11

Lauraceae Persea americana Abacateiro 43 30 permeável e profundo 8 x 9 m 10- 20 m 12
Malvaceae Pachira glabra Castanha do Maranhão 80 30 qualquer tipo de solo 6 x 6 m 4 - 6 m 13
Moraceae Artocarpus heterophyllus Jaca 137 0 Profundo e bem drenado 10 x 10 m 10 -20 m 14

Acca sellowiana Feijoa 9 0 solo profundo 5 x 5 m 2 - 5 m 15
Campomanesia Guabiroba do litoral 87 75 Profundo e bem drenado 6 x 6 m 6 – 10 m 16
Eugenia brasiliensis Grumixama 153 65 solo profundo 6 x 6 m 6 - 15 m 17
Eugenia candolleana Ameixa da Mata 87 43 Solo profundo 5 x 5 m 2 - 4 m 18
Eugenia pyriformis Uvaia 467 43 solo profundo 4 x 4 m 4 - 12 m 19
Eugenia uniflora Pitanga preta 10 5 Solo bem drenado 4 x 3 m 4 – 7 m 20
Eugenia uniflora Pitanga vermelha 165 81 Solo bem drenado 4 x 4  m 4 -7 m 21
Eugenia involucrata Cereja do rio grande 102 102 solo profundo 6 x 6 m 4 -8 m 22
Myrcianthes pungens Guabiju 176 0 Solo bem drenado 4 x 5 m 7 – 20 m 23
Plinia edulis Cambucá 16 5 solo drenado e profundo 8 x 8 m 5 - 10 m 24
Plinia cauliflora Jaboticaba 219 14 Solo bem drenado 7 – 7 m 5 – 8 m 25
Psidium acutangulum Araçá Pera 172 10 solos úmidos 3 x 3 m 3 - 7 m 26
Psidium longipetiolatum Araçá vermelho 254 124 solo bem drenado 5 x 5 m 4 - 6 m 27
Psidium cattleyanum Araçá amarelo 362 34 solo bem drenado 5 x 5 m 4-6 m 28
Psidium cinereum Araçá yací 378 23 solo bem drenado 5 x 5 m 3 – 6 m 29
Psidium guajava Goiaba do pará 145 108 Evitar solos pesados 4 x 5 m 4 – 6 m 30
Psidium guajava Goiaba comum 10 10 Solos férteis e bem 3 x 5 m 3 – 5 m 31
Psidium guajava Goiaba tailandesa 70 9 Solos férteis e bem 4 x 4 m 4 – 6 m 32

Punicaceae Punica granatum Romãzeira 10 5 Solo bem drenado 3 x 3 m 2 - 5 m 33
Passilforaceae Passiflora alata Maracujá doce 300 70 Solo bem drenado 4 x 3 m 3 - 6 m 34

Cerasus ceraus Cereja 40 20 Solo bem drenado 4 x 4 m 3 - 6 m 35
Eriobrotica japonica Nêspera 478 236 Solo bem drenado 8 x 6 m 3 - 10 m 36

Rubiaceae Posoqueria latifolia Baga de macaco 58 23 Solo bem drenado 4 x 5 m 6 - 15 m 37
Solonaceae Physalis peruviana Joa de capote 64 40 Solo bem drenado 0,3 x 0,5 m 1 - 2 m 38
Total 5894 1830

Annonacea

Fabaceae

Myrtaceae

Rosaceae

Fonte: Os autores, 2018.

Dentro da família das Myrtaceaes, encontrou-se o maior número de espécies,

sendo 19 ao todo. Do gênero das Eugenia foram encontradas 6 espécies e no gênero

Psidium foram contabilizadas 7 espécies, sendo esses os gêneros em maior quantidade.

Porém,  dentro  desta  família,  também  a  presença  de  outros  gêneros,  como  Plinia,

Myrcianthes, Campomanesia  e Acca.  As Myrtaceaes se destacam pelas quantidades já

encontradas e conhecidas dentro da própria comunidade, ou seja, são mais comuns entre
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as pessoas da região. Por isso, tem uma aceitação maior, além de possuírem variados

sabores de polpas, para suco ou consumo in natura.

Na família das Annonaceas, foram encontradas 6 espécies, a que dominava na

região é a fruta do conde (Annona squamosa). Essa família obteve ótima aceitação pela

comunidade, por serem frutas de ótimo sabor, pois possuem polpa carnosa e doce, além

de se desenvolverem bem nos solos da região.

Já na família das Fabaceaes foram encontradas 4 espécies do gênero  Inga,

uma  única  espécie  das  famílias  Clusiaceae,  Passifloraceae,  Punicaceae,  Rubiaceae,

Solonaceae,  Malvaceae,  Lauraceae,  Moraceae  e  2  espécies  da  família  Rosaceae.  A

figura 01 mostra o aspecto do viveiro com exemplares das mudas de frutíferas nativas e

exóticas.

Figura 01 – Aspecto do viveiro de mudas de frutíferas nativas e exóticas. No detalhe, à

direita, as mudas repicadas para vasos de 0,7 litros. IFC – Campus Santa Rosa do Sul,

2018

Fonte: Os autores, 2018.

As  atividades  de  extensão,  representadas  na  figura  02,  obtiveram  ótimos

resultados com a sociedade, sendo cada vez mais difundido. As mudas foram doadas

para  instituições  públicas,  como  prefeituras  e  escolas  para  a  arborização,  ou  ainda,

redistribuição das mesmas. Do mesmo modo, foram doadas a moradores da região com

intuito de restaurar ou implantar pomares de frutas, assim, aprimorando a divulgação do

projeto. A difusão do trabalho também foi feita por meio de eventos na própria estufa de

Silvicultura no IFC – Campus Santa Rosa do Sul e participação em eventos na região do

extremo sul catarinense.
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Figura 02 – Participação nos eventos na região e no IFC – Campus Santa

Rosa do Sul no ano de 2018

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Até o presente momento foram coletados materiais propagativos de 12 famílias e

38  espécies.  Algumas  mudas  foram  introduzidas  na  coleção  de  frutíferas  nativas  e

exóticas  do  IFC  –  Campus Santa  Rosa  do  Sul  e  o  restante  delas  doadas  para

comunidade local como forma de divulgação da importância das mesmas na alimentação

humana, vida silvestre e preservação ambiental, para comunidade e região.
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Resumo: O objetivo dessa pesquisa foi analisar a influência de diferentes espaçamentos no plantio da alface 
(Lactuca sativa) de variedade crespa, em termos de produtividade e desenvolvimento, quando consorciada 
com variedades de pitaya (Hylocereus spp). O estudo foi conduzido na horta do Instituto Federal Catarinense- 
Campus Santa Rosa do Sul. Foi utilizado o delineamento experimental de blocos casualizados, com quatro 
repetições e os tratamentos arranjados em um esquema fatorial 2x2. Os tratamentos foram compostos pela 
combinação dos dois níveis do fator A, monocultivo da alface e consórcio entre alface e pitaya, com os níveis 
do fator B, que constaram de dois espaçamentos entre plantas (25 e 30 cm), totalizando quatro tratamentos. 
O espaçamento entre linhas foi de 20 cm. O cultivo foi realizado em estufas de 20 m de comprimento, 8 m de 
largura e 2,5 m de altura, onde foram utilizados quatro canteiros. Os tratos culturais consistiram em capinas 
manuais, juntamente com a cobertura de solo vegetal morta para reduzir a emergência de daninhas e a 
irrigação foi feita por aspersão. As variáveis estudadas foram massa fresca, número de folhas, diâmetro da 
alface e produtividade. A cultura da alface não foi influenciada substancialmente entre os tipos de cultivo e 
espaçamentos simultaneamente, de maneira que, diâmetro da parte superior, número de folhas totais, e 
produtividade não apresentaram diferenças significativas nos resultados alcançados. Nas condições em que 
foi realizado o experimento, para as formas de cultivo consorciado e monocultivo e, para os espaçamentos 
20x25 cm e 20x30 cm, conclui-se que a alface consorciada com pitaya pode ser cultivada no menor 
espaçamento sem prejuízo à produtividade. 
 
Palavras-Chave: Alface; Pitaya; Consórcio; Espaçamentos.  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A alface (Lactuca sativa) é uma hortaliça folhosa da família das Asteráceas. Ela 

é originária da região do mediterrâneo e é conhecida por ser bastante consumida in natura 

como salada. Essa hortaliça possui uma série de variedades e entre elas encontram-se a 

crespa, americana, lisa, roxa, romana, entre outras. É uma planta bastante influenciada por 

condições ambientais e, para esta cultura, indicam-se temperaturas amenas na faixa de 

15,5 a 18,3°C, mas ela pode tolerar temperaturas de 26,6 a 29,4°C (SANDERS, apud, YURI 

et al., 2016).  

No cultivo da alface é muito utilizado o consórcio com outras espécies por possuir 

ciclo curto de desenvolvimento, principalmente com aquelas que não exigem tanta 

competição por luz e espaço (PAULA et al., 2009). Nesse sentido, destaca-se como 

possibilidade a pitaya, cultura considerada uma novidade no mercado brasileiro em que 

ainda não há uma cultivar que tenha a produtividade necessária que atenda as 

necessidades do consumidor (LIMA, 2013). 
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Sendo uma frutífera pertencente à família Cactácea, de acordo com Junqueira, 

“há várias espécies denominadas ‘pitayas’, dentre as quais podem ser citadas Hylocereus 

undatus (pitaya-vermelha-de-polpa-branca), Hylocereus costaricensis (pitaya-vermelha-de-

polpa-vermelha), Selenicereus megalanthus (pitaya-amarela) e Selenicereus setaceus 

(pitaya-do-cerrado)” (2007). É uma planta perene que geralmente cresce junto de outras 

árvores e/ou pedras, uma vez que é uma epífita. Seu fruto é globoso medindo de 8 a 15 cm 

de comprimento e de 6 a 10 cm de diâmetro e suas flores são hermafroditas. (CRUZ et al., 

2015).  

O sistema de cultivo em consórcio consiste no crescimento de duas ou mais 

culturas juntas em um mesmo local (KOLMANS & VÁSQUEZ, 1999). Segundo Caetano, o 

consórcio é utilizado em sua grande maioria por pequenos produtores que buscam 

aproveitar o máximo suas terras e ter o maior lucro possível em cima das mesmas (1999). 

O sistema consorciado é ainda considerado interessante por conta dos benefícios que sua 

interação ecológica entre as culturas podem gerar e, pelo contraste quando comparado as 

grandes monoculturas existentes atualmente (SANTOS, apud, MONTEZANO & PEIL, 

1998). 

Na região do extremo sul catarinense a produção de pitaya vem se expandindo 

principalmente no que tange à agricultura familiar em pequenas propriedades. Portanto, a 

busca de novos conhecimentos em relação as possibilidades em torno do cultivo da fruta, 

em consórcio com outras culturas, são essenciais para o aprimoramento dos meios de 

produção visando a maior e melhor produtividade e o melhor aproveitamento das áreas das 

pequenas propriedades da região, propiciando assim maior rentabilidade para os 

produtores.  

Nesse sentido, buscamos o conhecimento da ação de diferentes espaçamentos 

para a cultura da alface quando plantada associada à pitaya, considerando a hipótese de 

que pode ocorrer influencia no desenvolvimento da primeira.  

Por fim, a pesquisa ainda possibilitou diferentes formas de estudo e 

conhecimento com a inserção de alunos das turmas regulares do Curso Técnico em 

Agropecuária Integrado ao ensino Médio, no que diz respeito as disciplinas de Agricultura 

I, Matemática e Informática. 

 

2 METODOLOGIA 

 

  O experimento foi conduzido na horta do Instituto Federal Catarinense- Campus 

Santa Rosa do Sul, na cidade de Santa Rosa do Sul em Santa Catarina (29° 7’ S; 49º 43’ 

W). O clima da região é subtropical e possui uma quantidade de chuvas uniformemente 
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distribuída ao longo de todo o ano. O solo presente foi classificado como gleissolo melânico 

eutrófico.  

O transplante das mudas de alface (variedade Veneranda), ocorreu no dia nove 

de agosto de 2018 em canteiros que possuem as dimensões totais de 1,40 m de largura, 

18 m de comprimento, 0,25 m de altura. 

Foi utilizado o delineamento experimental de blocos casualizados, com quatro 

repetições e os tratamentos arranjados em um esquema fatorial 2x2. Os tratamentos foram 

compostos pela combinação dos dois níveis do fator A, monocultivo da alface e consórcio 

entre alface e pitaya, com os níveis do fator B, que constaram de dois espaçamentos entre 

plantas (25 e 30 cm), totalizando quatro tratamentos. O espaçamento entre linhas foi de 20 

cm. O cultivo foi realizado em estufas de 20 m de comprimento, 8 m de largura e 2,5 m de 

altura, onde foram utilizados quatro canteiros. Os tratos culturais consistiram em capinas 

manuais, juntamente com a cobertura de solo vegetal morta para reduzir a emergência de 

daninhas e a irrigação foi feita por aspersão. 

A colheita foi realizada no dia vinte e cinco de setembro de 2018 e foram 

analisados massa fresca, diâmetro da parte aérea, altura da parte aérea, número de folhas 

totais, número de folhas comerciais e produtividade. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A cultura da alface não foi influenciada substancialmente entre os tipos de cultivo e 

espaçamentos simultaneamente, de maneira que, diâmetro da aérea, número de folhas 

totais, e produtividade não apresentaram diferenças estatísticas significativas nos 

resultados alcançados (tabela 1). Contudo, as médias do número de folhas comerciais, 

massa fresca e altura da planta divergiram significativamente entre os sistemas de cultivo 

(monocultivo e consórcio) em ambos os espaçamentos (20x25 cm e 20x30 cm), ou entre 

os espaçamentos dentro do mesmo sistema de cultivo. Para o espaçamento 20x25 cm, a 

média de número de folhas comerciais no monocultivo foi de 24,34 folhas, enquanto a 

média no sistema de consórcio foi de 19,93 folhas, observando-se uma resposta melhor no 

sistema de monocultivo.  

No espaçamento de 20x30 cm, a média de número de folhas comerciais no 

monocultivo foi de 23,81 folhas, em contrapartida a média no sistema de consórcio foi de 

21,15 folhas, verificando-se assim, como no outro espaçamento analisado, resposta melhor 

no sistema de monocultivo (Tabela 1). 
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3.1 Tabelas  

 

Tabela 1 - Número de folhas comerciais, massa fresca e altura da planta da alface em 

diferentes espaçamentos nos cultivos solteiro e consorciado com pitaya. Santa Rosa do 
Sul, IFC, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: os autores. 

*médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo Teste de Tukey 

a 5%. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas condições em que foi realizado o experimento, para as formas de cultivo 

consorciado e monocultivo e, para os espaçamentos 20x25 cm e 20x30 cm, conclui-se que 

a alface consorciada com pitaya pode ser cultivada no menor espaçamento sem prejuízo a 

produção. 
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Resumo: Em Santa Catarina o rebrote (soca) do arroz é uma alternativa utilizada por muitos orizicultores, 
tendo em vista o incremento na renda familiar. A avaliação do custo/benefício das práticas de manejo 
empregadas na lavoura é imprescindível para verificar a viabilidade da colheita do rebrote. Este trabalho teve 
por objetivo determinar a viabilidade econômica do segundo cultivo de arroz irrigado para a região sul de 
Santa Catarina e também avaliar o efeito do manejo sobre a qualidade e quantidade de grãos provenientes 
da colheita da soca na safra de 2016/2017. O experimento foi realizado no delineamento blocos ao acaso em 
parcelas subsubdivididas. Nas parcelas principais foram implantadas as cultivares de arroz Epagri 106 e Irga 
417 e em cada subparcela foram aplicadas, após a colheita da lavoura principal, quatro doses de nitrogênio 
(N): zero, 20, 40 e 60 kg de N ha-1. Nas subsubparcelas foram aplicados dois tratamentos, com e sem 
fungicida. Foram avaliadas a produtividade, qualidade de grãos (inteiros e quebrados) e realizada análise 
econômica do primeiro ciclo e do rebrote. Embora tenha sido constatada a interação entre a cultivar Epagri 
106, doses de N e fungicida, o cultivo da soca não foi lucrativo para o presente estudo. 
 

Palavras-Chave: Adubação. Arroz irrigado. Lucratividade. Rebrote.  

 

1 INTRODUÇÃO 

O arroz (Oryza sativa L.) irrigado é um cultivo socioeconômico importante para o 

estado de Santa Catarina pois é cultivado em áreas de várzea, naturalmente alagadas. A 

ausência de outra cultura rentável e totalmente adaptada ao ambiente alagado torna o arroz 

irrigado a principal fonte de renda para os rizicultores de Santa Catarina (SOSBAI, 2014). 

O cultivo da soca se caracteriza pela colheita de panículas produzidas pelos 

afilhos tardios, após a colheita da lavoura principal. A colheita da soca normalmente ocorre 

60 dias após a colheita da lavoura principal e pode ou não contribuir para o aumento da 

renda do produtor dependendo da cultivar utilizada e do manejo empregado (EPAGRI, 

2018). 

A época de implantação da lavoura e a adoção de práticas de manejo (adubação, 

manejo da água, controle de pragas, doenças, plantas daninhas) realizados na lavoura 

principal e no cultivo da soca (logo após a colheita da lavoura principal) podem contribuir 

para emissão de maior número de afilhos tardios produtivos (rebrote) e incrementar a 

produção de grãos da soca (SOSBAI, 2014). Assim como um bom controle de pragas e 

doenças na cultura principal e no segundo cultivo, outro fator que afeta diretamente a 

capacidade de rebrote do arroz irrigado é a utilização de N em cobertura. Embora esta 
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prática seja de extrema importância para o segundo cultivo,  ela não é realizada pelos 

produtores da região sul do estado de Santa Catarina (EPAGRI, 2017). 

A avaliação do custo-benefício da utilização de práticas de manejo que 

potencializam o rendimento de grãos do cultivo da soca pode orientar os orizicultores da 

região a respeito de quais práticas poderão ser utilizadas quando o objetivo é também o 

cultivo do rebrote. Além disso, o conhecimento de custos despendidos para a implantação 

da lavoura e durante o ciclo de cultivo, tais como valor de semente, horas trator, valor da 

água, valor de insumos entre outros devem ser considerados para a análise do 

custo/benefício do cultivo da soca. A análise de custo deve considerar todas as fases do 

ciclo de cultivo, desde o plantio da cultura principal até a colheita da soca, os gastos gerados 

durante o ciclo do arroz e a quantidade e qualidade dos grãos obtidos (EPAGRI, 2016). 

 O cultivo da soca no Brasil não é muito comum apesar de ser conhecida há 

muito tempo e apresenta poucos estudos relacionados ao manejo e rentabilidade dessa 

prática. O objetivo do trabalho foi  determinar a viabilidade técnica e econômica do segundo 

cultivo de arroz irrigado na região sul de Santa Catarina e o efeito do manejo sobre a 

qualidade e quantidade de grãos após a colheita da soca. 

2 METODOLOGIA 

O estudo foi realizado na área experimental de arroz irrigado do Instituto Federal 

Catarinense-Campus Santa Rosa do Sul, localizado no município de Santa Rosa do Sul/SC 

na safra 2016/2017.O delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso em arranjo 

de parcelas subsubdivididas. Realizou-se a implantação das cultivares de arroz Epagri 106 

e Irga 417, em 04 de novembro de 2016, para o cultivo do “primeiro ciclo” e, após a colheita 

das plantas do primeiro ciclo de cultivo, foi realizada a demarcação das subparcelas e 

subsubparcelas para iniciar o estudo sobre o cultivo da soca/rebrote (segundo ciclo). 

2.1 Primeiro ciclo de cultivo 

Previamente à semeadura, a área foi preparada no sistema convencional 

(aração e gradagem). A semeadura das cultivares foi realizada em linha com espaçamento 

de 0,17m, utilizando-se semeadora Imasa modelo phz 130 com 11 linhas. A densidade de 

semeadura foi de 120 kg ha-1. 

Os tratos culturais nas parcelas principais foram realizados de acordo com as 

recomendações técnicas para a cultura do arroz irrigado no sul do Brasil (SOSBAI, 2014). 

A colheita do primeiro ciclo foi realizada no dia 10 de março. As plantas das cultivares Epagri 

106 e Irga 417 foram colhidas em uma área de 2,04 m2 (determinada de forma aleatória no 

interior de cada parcela). O corte do restante das plantas de ambas cultivares ocorreram 
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nos dias 16 e 17 de março com auxílio de uma roçadeira, deixando-as a uma altura 

aproximada de 30 cm, para prosseguir com o cultivo e manejo da soca nas subparcelas e 

subsubparcelas. 

2.2 Cultivo e manejo da soca/rebrote (segundo ciclo de cultivo) 

Previamente à aplicação dos tratamentos, as parcelas foram divididas em 

subparcelas medindo 3,75 m x 5,6 m, onde foram aplicados, de forma aleatória, quatro 

tratamentos com N nas doses de zero, 20, 40 e 60 kg de N ha-1. Como fonte, foi utilizada 

uréia (45% de N) e aplicada manualmente à lanço dez dias após a colheita da cultura 

principal. Após a aplicação de N foi realizada a irrigação das parcelas, cuja lâmina 

permaneceu durante todo cultivo da soca. 

As subparcelas foram divididas em subsubparcelas com dimensões de 2,8 m x 

3,75 m e nestas foram aplicados, aleatoriamente, dois tratamentos de fungicida: sem 

fungicida e uma aplicação de fungicida logo antes da emissão das panículas. O fungicida 

utilizado foi Bin+Alterne, na dose de 250 g e 750 ml ha-1, respectivamente. 

Para a colheita da soca, foram retiradas amostras de plantas na área de 2,04 

m2, de forma aleatória dentro de cada subsubparcela, sendo desconsiderada a bordadura. 

A colheita das plantas ocorreu de forma manual no dia 03 de junho de 2017.As  plantas 

após a colheita foram secas em estufa de ar forçado a 40°C, por 72 horas e limpas, 

respectivamente. 

2.3 Análise qualitativa e quantitativa do primeiro e segundo ciclo de cultivo. 

Após a colheita das plantas e medido o teor de umidade nos grãos (média de 

18% a 20% de umidade), as panículas foram levadas em estufa de ar forçado em 

temperatura de 40ºC para a retirada de água livre dos grãos. Após a secagem até 13% de 

umidade e limpeza, foi determinado o rendimento de grãos (kg ha-1). Para a determinação 

dos parâmetros de qualidade (% grãos inteiros e % de grãos quebrados), foi utilizado um 

engenho de prova, onde as amostras foram descascadas e polidas por 1 minuto. Por fim 

os grãos polidos foram passados pelo trieur, responsável por separar os grãos inteiros dos 

quebrados. Para a determinação da percentagem de grãos inteiros e quebrados 

considerou-se a amostra polida como 100%, e desta amostra determinou-se  os  inteiros e 

quebrados. 

Os dados obtidos foram analisados através do teste de Tukey para uma 

diferença de 5% utilizando o software estatístico Sisvar (FERREIRA, 2014). 
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2.4 ANÁLISE ECONÔMICA DO SEGUNDO CICLO DE CULTIVO 

A análise econômica foi feita por meio da análise dos gastos empregados desde 

o início do primeiro ciclo de cultivo até o final do segundo ciclo de cultivo (colheita de grãos 

da soca), correlacionando-se com rendimento e qualidade dos grãos obtidos no segundo 

cultivo. Os valores dos insumos e serviços para calcular a rentabilidade econômica foram 

obtidos da planilha de custos do arroz irrigado para Santa Catarina disponibilizada pela 

Epagri/Cepa (EPAGRI, 2016). 

A margem média de lucro do produtor na safra foi determinada pelos valores dos 

custos totais discriminados, comparados aos preços recebidos pelos produtores (CEPA, 

2004). Para a determinação do preço médio de venda, foi utilizada cotação média do mês 

em que o arroz foi colhido, informado pela CEPEA Esalq (CEPEA, 2017). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em análise ao primeiro cultivo foi constatado que a cultivar Irga 417 obteve maior 

produtividade, com média de 6.086,7 kg ha-1, quando comparada com a cultivar Epagri 106, 

cuja média de produtividade permaneceu ao redor de 5.000 kg ha-1 (Tabela 1). Este 

rendimento está abaixo da média da região sul do estado de Santa Catarina para a safra 

de 2016/2017 que foi de 7.755 kg ha-1 (DIAS & SCHWENGBER, 2017). O que pode ter 

contribuído para essa baixa produtividade foi o atraso na semeadura que ocorreu próximo 

ao final do período indicado pelo zoneamento agroclimático para a cultura do arroz irrigado, 

fazendo com que a fase reprodutiva não coincidisse com a melhor época para o 

desenvolvimento das estruturas reprodutivas, sofrendo estresse por calor, temperaturas 

diurnas superiores a 35ºC, ocasionando esterilidade das espiguetas  (SOSBAI, 2014). 

Tabela 1-Rendimento de grãos (kg ha-1), grãos inteiros (%) e grãos quebrados (%) após a 

colheita do primeiro cultivo, nas cultivares de arroz irrigado IRGA 417 e EPAGRI 106, na 

safra 2016/2017. IFC – Campus Santa Rosa do sul. 2017. 

Cultivar 
Rendimento de grãos 

Grãos 
inteiros 

Grãos quebrados  

(kg ha-1) (%) (%) 

Irga 417 6.087 a   57,8ns   42,2ns 

Epagri 106 5.004 b 60,1 39,9 
Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey a 5%.ns Teste 
F não significativo a 5% de probabilidade. 

A análise qualitativa para o primeiro ciclo mostrou que o percentual de grãos 

inteiros foi maior do que de grãos quebrados para as duas cultivares estudadas (Tabela 

1).Este dado é importante, pois grãos de qualidade destacam-se no mercado e o baixo 
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índice de defeitos e de grãos quebrados são garantia de bons preços e maior facilidade de 

venda (Vieira, 2004). As duas cultivares Irga 417 e Epagri 106 não tiveram diferença 

significativa em relação a quantidade de grãos inteiros. 

O rendimento de grãos para o segundo ciclo foi 248 kg ha-1 e 188,4 kg ha-1para 

as cultivares Epagri 106 e Irga 417 respectivamente, na média de todos os tratamentos 

(Tabela 2). Este baixo rendimento pode ter ocorrido devido ao período com temperaturas 

(abaixo de 15ºC), que ocorreu no período reprodutivo do segundo ciclo. Outro fator limitante 

à produtividade foi a época tardia para o desenvolvimento do segundo ciclo, desfavorável 

para a cultura do arroz irrigado, principalmente para o cultivo da soca com cultivares de 

ciclo precoce. A baixa incidência de luminosidade diminuiu, consideravelmente, após o mês 

de fevereiro e a consequente redução no fotoperíodo, para a época da floração e a 

maturação, provavelmente afetou o número de grãos por panícula e o peso de grãos 

(SOSBAI, 2014). 

Tabela 2-Rendimento de grãos (kg ha-1) do segundo ciclo de cultivo (soca) das cultivares 

EPAGRI 106 e IRGA 417, submetidas a doses de N (0,20,40 e 60 kg de N ha-1) e com e 

sem aplicação de fungicida, na safra 2016/2017. IFC – Campus Santa Rosa do Sul. 2017. 

Rendimento de grãos (kg ha-1) 

Doses 

Epagri 106   Irga 417   

Com 
Fungicida 

Sem 
Fungicida 

Média 
Com   

Fungicida 
Sem 

Fungicida 
Média 

0    245,3 ab    282,0ns    263,7ns    221,5ns   180,9ns    201,2ns 

20    283,6 ab 207,3 245,5 214,4 193,7 204,1 

40 164,5 b 242,0 241,6 193,3 206,1 199,7 

60     326,2 Aa 156,3 241,3     114,0 B 183,2 148,6 

Média 274,1 221,9   248,0A 185,8 191,0   188,4B 
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna, maiúscula na linha, não diferem significativamente entre si, pelo 
teste de Tukey a 5%.ns Teste F não significativo a 5% de probabilidade. 

A análise qualitativa dos grãos provenientes da colheita do segundo ciclo 

apresentou maior percentual de grãos quebrados (acima de 75%) nas duas cultivares e, 

em todos os tratamentos aplicados (Tabela 3). O rendimento de grãos inteiros foi inferior a 

30% nas duas cultivares, mesmo naqueles tratamentos com aplicação de N e fungicida. Foi 

constatada diferença estatística significativa na análise de grãos inteiros, entre as cultivares 

sendo a cultivar Epagri 106, aquela com maior quantidade de grãos inteiros com média de 

21,3% quando comparada à cultivar Irga 417 que apresentou 8,7% de grãos inteiros. O 

maior percentual de grãos inteiros (39,5%) foi observado na cultivar EPAGRI 106 com a 

aplicação de 60 kg ha-1 de N. Já a cultivar Irga 417 apresentou a maior percentagem de 

grãos quebrados (91,4%) e a aplicação de N e fungicida não resultaram em incremento na 

qualidade dos grãos.   
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Tabela 3-Percentagem de grãos inteiros e quebrados após a colheita e beneficiamento dos 

grãos do segundo ciclo (soca), nas cultivares EPAGRI 106 e IRGA 417, submetidas a doses 

de N (0,20,40 e 60 kg de N ha-1) e com e sem aplicação de fungicida, na safra 2016/2017, 

IFC – Campus Santa Rosa do Sul. 2017. 

Inteiros (%) 

Doses 

Epagri 106   Irga 417   

Com 
Fungicida 

Sem 
Fungicida 

Média 
Com 

Fungicida 
Sem 

Fungicida 
Média 

0   14,8ns   19,9ns  17,4 ab   12,0ns   4,8ns 8,4ns 

20 22,6 8,6  15,6 ab 11,5 7,9 9,7 

40 11,6 13,9 12,8 b 17,5 6,5 12,0 

60 42,0 37,0    39,5 Aa 1,6 7,3   4,5 B 

Média 22,7 19,9 21,3 A 10,6 6,7 8,7B 

Quebrados (%) 

Doses 

Epagri 106   Irga 417   

Com 
Fungicida 

Sem 
Fungicida 

Média 
Com 

Fungicida 
Sem 

Fungicida 
Média 

0    85,2ns    80,1ns   82,7ab   88,0ns   95,2ns    91,6ns 

20 77,5 91,5   84,5ab 88,5 92,1 90,3 

40 88,5 86,1 87,3a 82,6 93,6 88,1 

60 58,0 63,0    60,5Bb 98,4 92,7     95,6A 

Média 77,3 80,2   78,75B 89,4 93,4      91,4A  
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna, maiúscula na linha, não diferem significativamente entre si, pelo 
teste de Tukey a 5%.ns Teste F não significativo a 5% de probabilidade. 

Os Dados demonstram que houve um decréscimo na qualidade de grãos do 

primeiro ciclo para o segundo, a cultivar Epagri 106 obteve um valor de 64,5% a menos no 

segundo cultivo de grãos inteiros, e a cultivar Irga 417 apresentou decréscimo de 

84,9%.Este dado é importante para mostrar ao produtor que mesmo com o manejo correto 

do rebrote e aplicação de insumos, o segundo cultivo não apresenta vantagens 

econômicas, pois o valor obtido de venda de grãos inteiros não suprirá os gastos investidos, 

ressaltando que mesmo que o produtor não aplique os insumos e apenas deixe que rebrote 

venha de forma natural, não compensaria a colheita, pois ainda teria os gastos com 

maquinário, mão de obra e provavelmente os valores de grãos inteiros seriam  inferiores 

aos relatados anteriormente. 

O baixo rendimento de grãos inteiros implica diretamente no rendimento obtido 

pela indústria, sendo que grãos de qualidade inferior resulta em menor remuneração ao 

produtor. Para Santa Catarina estes valores implicam menos quando comparado ao Rio 

Grande do Sul, devido que em Santa Catarina predomina o processamento por 

parboilização, onde os grãos passam por um processo de aquecimento em água que 

ocasiona uma colagem nas trincas presentes no grão. Já para o Rio Grande do Sul que 
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produz, principalmente grãos brancos, este problema é mais grave, pois o rendimento de 

engenho será igual a porcentagem de grãos inteiros da amostra (EPAGRI, 2018). 

Ambas cultivares possuem boa genética para qualidade de grãos, porém a 

cultivar Irga 417 se destaca para a produção de arroz branco e a Epagri 106 para 

parboilização. Segundo Vieira (2004), a legislação prevê uma renda base de 68% para 

renda no benefício, constituída de uma renda de grãos de 40% de inteiros e 28% de 

quebrados e, considerando isto, o segundo cultivo não é recomendável pela alta perda da 

qualidade de grãos. 

Na análise econômica foi obtido saldo positivo somente para a primeira colheita 

com a cultivar Irga 417, levando em consideração a produtividade de 122 sacas ha-1 e 

lucratividade de R$ 311,94 ha-1, apresentou saldos negativos de R$ -386,05 para Epagri 

106 no primeiro ciclo, R$ -1003,78 para Irga 417 e R$ -963,45 para Epagri 106 no segundo 

cultivo (Tabela 4).  Sendo assim não é vantajoso a realização dessa prática pelo produtor 

da região sul de Santa Catarina.  

Tabela 04-Análise econômica do primeiro e segundo ciclo de cultivo, com as cultivares 

Epagri 106 e Irga 417 na safra 2016/2017. IFC – Campus Santa Rosa do Sul. 2017. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A produtividade para as cultivares Epagri 106 e Irga 417 foram inferiores à média 

do Estado de SC. 

 

   Valor total 

Componentes Especificação Unid. 1º Ciclo 2º Ciclo 

   
Epagri 

106 
Irga 
417 

Epagri 
106 

Irga417 

Produtividade sc 50 kg sc/ha  100 122 4,96 3,76 

Preço 
Recebido p/ 
produtor 

R$/sc 38,85 38,85 40,30 40,30 

RESULTADOS 

Custo total (CT = CV + 
CF) 

Custo total por ha R$/ha 4271,05 4427,76 1.13,34 1155,31 

Receita bruta (RB) 
Receita bruta por 
ha 

R$/ha 3885,00 4739,70 199,89 151,53 

Margem bruta (RB - 
CV) 

Margem bruta por 
ha 

R$/ha 497,76 1207,36 -819,97 -860,30 

Lucro (RB -CT) Lucro por ha R$/ha -386,05 311,94 -963,45 -1003,78 

TOMADA DE DECISÃO 

Custo variável unitário 
Custo variável por 
saco 

R$/sc 33,87 28,95 205,62 269,10 

Custo fixo unitário 
Custo fixo por 
saco 

R$/sc 8,84 7,34 28,93 38,16 

Custo total unitário 
Custo total por 
saco 

R$/sc 42,71 36,29 234,55 307,26 
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O primeiro ciclo produtivo apresentou maior quantidade de grãos inteiros em 

comparação ao segundo cultivo em ambas cultivares.  

O segundo cultivo (rebrote) não apresenta vantagens econômicas, pois o valor 

obtido de venda de grãos inteiros não superou os gastos investidos. 

Para as condições climáticas encontradas na região sul de Santa Catarina na 

safra de 2016/2017, a cultivar Irga 417 apresentou maior produtividade no primeiro ciclo de 

cultivo, porém apresentou um percentual maior de grãos quebrados do que a cultivar Epagri 

106.  

O cultivo do segundo ciclo (soca) não se apresentou rentável para a safra de 

2016/2017 na região sul de Santa Catarina. 
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Resumo: A determinação de coordenadas de pontos de levantamento com relação a um sistema de 
referência coordenado, que pode ser local ou nacional, vem se tornando uma exigência tanto na legislação 
nacional quanto nas municipais. Conhecer os métodos que podem ser usados e a forma de materialização 
da rede e seu posicionamento são desafios que se impõem aos profissionais da área de medição. O 
objetivo deste artigo é apresentar uma técnica de medição denominado método de Pothenot, onde a partir 
de três pontos é possível determinar as coordenadas da estação com as medidas dos ângulos formados 
entre eles. Para esta pesquisa foram realizadas medições nas posições direta e inversa entre os pontos, 
sendo realizadas em estações com distâncias curtas, distâncias médias e distâncias longas, tendo como 
finalidade de verificação da qualidade do método em função das precisões estabelecidas nas novas normas 
técnicas, que ainda estão em processo de revisão. Considerando as medições efetuadas utilizando 
equipamento compatível com as precisões dos instrumentos atuais, é possível adotar esta técnica desde 
que tomados os cuidados necessários ao procedimento e com o estabelecimento de uma rede de 
coordenadas com pontos que possam indicar somente a direção, diminuindo desta forma o custo de 
implantação desta rede. 
 
Palavras-Chave: Pothenot; Estação Livre; Rede de Referência. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente com o avanço da tecnologia, os trabalhos relacionados a 

Agrimensura contam com uma grande variedade de métodos e equipamentos para a 

realização de medições que tem como finalidade determinar a posição de um ponto no 

espaço. 

A legislação brasileira exige para as áreas rurais e em alguns casos para as 

áreas urbanas que o levantamento esteja vinculado a um sistema de referência, sendo 

que o atual Sistema Geodésico Brasileiro utilizado é o SIRGAS 2000. O uso de um 

sistema único de referência nacional garante um controle na compatibilidade de 

levantamentos das mais variadas finalidades. (FONSECA et al., 2016, p.160). 

O método de Pothenot para sua ampla utilização exige uma rede densa de 

pontos conhecidos com localização que permita a visualização de três pontos para a 

determinação das coordenadas de um novo ponto para a rede. 
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Segundo Silva et al. (2015) a finalidade do método é calcular as coordenadas 

das estação e também as orientações dos alinhamentos formados entre a estação e os 

pontos visualizados. 

Aproveitando a rede implantada no Campus Florianópolis e seus arredores, 

foram realizadas medições para a verificação da viabilidade do uso deste método para 

fins de determinação das coordenadas de um novo ponto da rede, objetivo desta 

pesquisa. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O método de Pothenot, também conhecido como método de interseção à ré, 

consiste em determinar as coordenadas de um ponto ou estação desconhecida a partir de 

três pontos de coordenadas previamente determinadas (CABRAL E HASENACK, 2008, 

p.8). As informações necessárias para este cálculo são somente os ângulos formados 

entre as visadas aos três pontos conforme o esquema do problema na figura 01. 

 

Figura 01 – Esquema do problema de Pothenot  

 

Fonte: Willerding (2018). 

 

Nesta medição, os pontos de estação já tinham as coordenadas determinadas 

e ajustadas por GNSS ou estação livre com uma precisão de 1 cm. Sendo assim, com o 

resultado obtido pela equação de Pothenot, foram comparadas as coordenadas de um 

mesmo ponto utilizando duas técnicas diferentes.  

Para a determinação das coordenadas dos pontos desta pesquisa foi 

elaborada uma planilha seguindo o roteiro de cálculo conforme croqui da figura 02. 
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Figura 02 – Croqui do problema 

 

Fonte: Os autores. 

 

I - Cálculo das distâncias e azimutes entre os pontos coordenados. 

Transformação de coordenadas retangulares em polares: 

POL (( Y2 – Y1 ) , ( X2 – X1 )) = ( d12 , Az12)  (1) 

POL (( Y3 – Y2 ) , ( X3 – X2 )) = ( d23 , Az23)  (2) 

II - Cálculo do ângulo entre os alinhamentos (2): 

2 = ( Az12 ± 180° ) - Az 23  (3) 

III - Determinação do ângulo auxiliar, (U): 

U = 360° - ( 2 + A + B )  (4) 

U = C + D  (5) 

IV - Cálculo do ângulo (C): 

Cotg C =
𝒅𝟐𝟑 ∗𝑺𝒆𝒏 𝑨

𝒅𝟏𝟐∗𝑺𝒆𝒏 𝑩∗𝑺𝒆𝒏 𝑼
  + Cotg U (6) 

V - Cálculo do ângulo (D): 

D = U + C (7) 

VI - Determinação das coordenadas a partir do ponto (1): 

VIa - Cálculo do ângulo 2’: 

2’ = 180° - ( A+ D ) (8) 

VIb - Cálculo da distância da estação ao ponto 1 ( d1E ): 

d1E = 
𝒅𝟏𝟐 ∗𝑺𝒆𝒏 𝟐′

𝑺𝒆𝒏  𝑨
 (9) 

VIc - Cálculo do azimute entre o ponto 1 e a estação ( Az1E ): 

Az1E = Az12 + D (10) 

VId - Cálculo das projeções, ( _X1E ; _Y1E ): 

Transformação polar - retangular: 

Shift Pol ( Distância, Azimute ) = (_X1E , _Y1E) (11) 

VIe - Cálculo da coordenada da estação ( XE : YE ): 

XE = X1 + _X1E (12) 

YE = Y1 + _Y1E (13) 

ISSN: 2526-4044 p. 63 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

Os pontos utilizados neste experimento fazem parte da rede de pontos do 

Curso Técnico de Agrimensura e estão materializados dentro ou nas proximidades do 

IFSC Campus Florianópolis. Todos os pontos dessa rede têm suas coordenadas 

ajustadas conforme norma NBR14166. No levantamento de campo, foram feitas três 

medições angulares conjugadas para cada um dos pontos da rede, sendo o método 

testado com distâncias de visadas curtas, médias e longas em relação ao ponto a ser 

determinado. A medição dos ângulos foi realizada com uma estação total da marca 

Trimble, modelo S7, com precisão nominal de 5”. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram informadas as medições de campo dos dados medidos e processados em 

uma planilha conforme a figura 03; e na figura 04, são apresentados os resultados do 

processamento conforme a sequencia de cálculo demonstrada. 

 

Figura 03 – Planilha de campo  

 

Fonte: Os autores. 
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Figura 04 – Planilha de processamento 

 

Fonte: Os autores. 

 

Os dados processados foram resumidos nas tabelas 01, 02, 03 e 04 apresentando 

os resultados das medições e do processamento das quatro situações das estações em 

relação aos pontos conhecidos, ou seja, distância curta, distância média, distância longa e 

uma com distâncias variadas. 

 

Tabela 01 – Medição pontos distância curta 

N° ponto Leitura PD Leitura PI X (m) Y (m) 

L0029 93°19’16” 273°19’39’’ 742.642,747 6.945.331,366 

L0026 121°59’21’’ 301°59’30’’ 742.647,991 6.945.320,171 

L0024 154°48’11’’ 334°48’21’’ 742.658,110 6.945.318,222 

     

Estação Calculada S003 742.642,108 6.945.310,140 

Estação Conhecida S003    742.642,085           6.945.310,169 

Diferença entre coordenadas 0,023 0,029 

Fonte: Os autores. 

 

Tabela 02 – Medição pontos distância média 

N° ponto Leitura PD Leitura PI X (m) Y (m) 

P010 190°34’19’’ 10°34’29’’ 742.689,275 6.945.379,335 

P007 223°37’53’’ 43°37’54’’ 742.686,041 6.945.319,034 

S003 248°57’07’’ 68°57’01’’ 742.642,085 6.945.310,169 

     

Estação Calculada P008 742.625,793 6.945.404,794 

Estação Conhecida P008 742.625,824 6.945.404,809 

Diferença entre coordenadas 0,031 0,015 

Fonte: Os autores. 
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Tabela 03 – Medição pontos distância longa 

N° ponto Leitura PD Leitura PI X (m) Y (m) 

S002 258°54’43’’ 78°54’42’’ 742.769,110 6.944.781,746 

S006 66°46’03’’ 246°46’04’’ 742.352,186 6.945.508,820 

S001 163°40’44’’ 343°40’44’’ 743.419,696 6.945.895,068 

     

Estação Calculada P006 742.498,182 6.945.325,989 

Estação Conhecida P006 742.498,191 6.945.325,998 

Diferença entre coordenadas 0,009 0,009 

Fonte: Os autores. 

 

Tabela 04 – Medição pontos distâncias mistas 

N° ponto Leitura PD Leitura PI X (m) Y (m) 

P008 50°22’34’’ 230°22’33’’ 742.625,824 6.945.404,809 

L0024 123°23’41’’ 303°23’42’’ 742.658,110 6.945.318,222 

S002 226°36’34’’ 46°36’34’’ 742.769,110 6.944.781,746 

     

Estação Calculada S003 742.642,089 6.945.310,153 

Estação Conhecida S003 742.642,085 6.945.310,169 

Diferença entre coordenadas 0,004 0,016 

Fonte: Os autores. 

 

Na comparação das coordenadas dos quatro pontos de estação calculados 

com os resultados com coordenadas conhecidas, obtiveram-se diferenças centimétricas 

para distâncias curtas até 50 m, médias até 300 m, longas distâncias e variadas. Essas 

diferenças estão abaixo da tolerância estabelecida pela norma de implantação de redes 

de referência, que é até 5 cm em coordenadas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na maioria dos levantamentos topográficos que tem como finalidade 

determinar as coordenadas de algum ponto, é necessário além dos valores angulares, o 

valor da distância entre o ponto de estação e o ponto a ser determinado. O procedimento 

de medir uma distância é feito utilizando um prisma que reflete o sinal eletromagnético 

emitido pelo distanciômetro da estação total. Em alguns casos, geralmente em meio 
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urbano, existem fatores que impedem a leitura no prisma, o que impossibilita uma 

medição pelo método de estação livre, por exemplo. 

Como uma alternativa, a utilização do método de Pothenot torna-se relevante 

uma vez que este faz uso apenas dos valores de ângulo horizontal, o que facilita algumas 

condições de campo. Concluímos que este estudo é de grande valia tanto para a 

comunidade acadêmica das ciências geodésicas quanto aos profissionais do ramo da 

Agrimensura.  
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Resumo: Uma das etapas mais importantes da cultura do pimentão é a produção das mudas, que 
necessitam de um substrato bem drenado, desinfetado e com boa aeração. O objetivo deste trabalho 
foi analisar a capacidade germinativa de sementes de pimentão em diferentes composições de 
substratos para a produção de mudas de qualidade e de baixo custo. O experimento foi conduzido 
em floating construído em casa de vegetação. Utilizou-se sete tratamentos: substrato comercial 
(Turfa Fértil®); 50% solo argiloso (SA) + 50% casca de arroz carbonizada (CAC); 25% SA + 75% 
CAC; 75% SA + 25% CAC; 47,5% SA + 47,5% CAC + 5% esterco sólido de aves de postura (ESAP); 
30% SA + 65% CAC + 5% ESAP; 65% SA + 30% CAC + 5% ESAP. Foram avaliados a porcentagem 
de emergência e o Índice de Velocidade de Emergência (IVE), altura das plântulas, teor de clorofila, 
massa verde e massa seca. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e 
comparação de médias Tukey a 1 e 5%, com programa estatístico Sisvar. O emprego de substrato 
composto de 30% Argila + 65% Casca arroz carbonizada + 5% Esterco aviário se mostrou eficiente 
na produção de mudas de pimentão juntamente com o substrato comercial. 
 
Palavras-Chave: Capsicum annuum, resíduos orgânicos, germinação.  

1 INTRODUÇÃO 

Originário da América Central, o pimentão (Capsicum annuum) é uma 

planta olerícola da família das solanáceas (EMBRAPA, 2016), tratando-se de uma 

das dez hortaliças de maior importância econômica no mercado brasileiro 

(SEDIYAMA et al.,2009). O Brasil é um importante fornecedor para os países do 

Mercosul, e Santa Catarina está entre as principais áreas de cultivos do pimentão 

no país. Seu cultivo pode se dar tanto em campo aberto - responsável pela maior 

área - quanto em estufas (OLIVEIRA, 2018).   

Os pimentões são frutos tipo baga, de formato diversificado e cor 

variando entre verde, amarelo e vermelho. São ricos em vitamina C e A, além de 

Ca, Fe e K. Podem ser consumidos imaturos ou maduros, crus, cozidos ou assados, 

em saladas ou como condimento em molhos, carnes, massas e variados pratos da 

culinária mundial (EMBRAPA, 2016). Além dessas preferências gastronômicas, 

pode ser utilizado, também, como fruto ornamental (DANTAS, 2019).  

É sensível à asfixia radicular, exigindo solos drenados e profundos. A 

temperatura ótima para produção é entre 20 e 25°C e umidade relativa entre 50 e 

70%. Pode ser semeado durante o ano inteiro no território brasileiro (OLIVEIRA, 

2018). A produção de mudas é feita em bandejas de poliestireno expandido ou 

polietileno, utilizando sementes nuas ou peletizadas. As sementes são colocadas a 

0,5 cm de profundidade, germinando após 8 a 10 dias. O transplante para o local 

definitivo é feito quando as mudas apresentam 4 a 5 folhas (OLIVEIRA, 2018). 
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O substrato, por sua vez, é um dos insumos que tem se destacado em 

importância devido à sua ampla utilização na produção de mudas de hortaliças. A 

utilização de um substrato que promova retenção de água sem acúmulo excessivo, 

além de manter um espaço poroso para fornecer oxigênio, é de grande importância 

para a obtenção de sucesso no processo de propagação (DINIZ e HAMANN, 2015). 

Além de estar livre de fitopatógenos e invasoras, o substrato deve ser 

firme e denso o suficiente para manter a estrutura de propagação em condições até 

a germinação ou o enraizamento, não contrair ou expandir com a variação da 

umidade, ser de baixo custo e de fácil aquisição (FACHINELLO et al., 2005). O 

tratamento sanitário dos substratos é indispensável para a produção de mudas 

sadias. Tem por objetivo, eliminar os organismos causadores de doenças que 

podem levar a morte das mudas ou possam vir a ser fonte de inóculo para 

disseminação de patógenos no transplante (DINIZ e HAMANN, 2015). Sua 

composição é bastante variada, devendo apresentar características, como boa 

retenção de água e aeração das raízes, vagarosa decomposição, tendo 

disponibilidade e custo reduzido (MELO; BORTOLOZZO; VARGAS, 2006). 

A casca de arroz carbonizada pode ser utilizada como substrato 

alternativo, por ser leve e porosa, permite boa aeração e drenagem, sendo 

recomendada para a germinação de sementes e, além de sua fácil obtenção, 

manejo e baixo custo (DINIZ e HAMANN, 2015). Esse substrato ainda possui K e 

Ca, essenciais no desenvolvimento vegetal (SAIDELLES et al., 2009). Apresenta 

volume constante, seco ou úmido, isento de plantas daninhas e patógenos, além de 

não apresentar necessidade de esterilização (NETO et al., 2009). 

A argila, por sua vez, de fácil obtenção e baixo custo, possui uma 

composição variável de acordo com a classe do solo de sua origem (latossolo, 

argissolo, dentre outros). Essa, pode gerar retenção excessiva de umidade e 

proporcionar pouca aeração às sementes (DINIZ e HAMANN, 2015), sendo indicada 

para utilização juntamente com outros materiais de elevada porosidade e baixa 

retenção de água, para compensar a menor macroporosidade e alta retenção de 

água de um solo argiloso (REINERT; REICHERT, 2006). 

Para Galvão et al. (1999), a utilização de adubos orgânicos provindos de 

origem animal torna-se uma prática útil e econômica para os pequenos e médios 

produtores de hortaliças, pois possibilita uma melhoria na fertilidade e conservação 

do solo. O esterco fornece nutrientes para a futura muda, boa retenção de umidade 
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e baixo custo, no entanto, pode ser fonte de inóculo de organismos saprófitos, 

exigindo desinfecção antes de ser aplicado (DINIZ e HAMANN, 2015). 

Diante do o exposto, o objetivo deste trabalho foi analisar a capacidade 

germinativa de sementes de pimentão em diferentes composições de substratos 

para a produção de mudas de qualidade e de baixo custo. 

2 METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido na área experimental de olerícolas do 

Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul (IFC/SRS), entre os 

meses de março a maio de 2019. O local possui latitude 29°05’41”S, longitude 

49°48’50”O e altitude de 9 m. Clima subtropical úmido (Cfa), de acordo com Koppen. 

A precipitação média anual é de 1371 mm e temperatura média de 19 °C. As mudas 

foram produzidas em sistema floating, construído dentro de casa de vegetação, 

composta de sombrite nas bordas e plástico transparente como cobertura (média 

de 11300 LUX de luminosidade interna). 

Para a realização do experimento, foram utilizadas bandejas de 

poliestireno expandido contendo 200 células piramidais com 1 x 1 cm na base, 3 x 

3 cm no topo, 5 cm de altura cada, e volume de 9,55 cm³, totalizando 2 L por 

bandeja. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com 

sete tratamentos e quatro repetições, totalizando 28 parcelas experimentais. Os 

tratamentos utilizados foram: substrato comercial (Turfa Fértil®); 50% solo argiloso 

(SA) + 50% casca de arroz carbonizada (CAC); 25% SA + 75% CAC; 75% SA + 

25% CAC; 47,5% SA + 47,5% CAC + 5% esterco sólido de aves de postura (ESAP); 

30% SA + 65% CAC + 5% ESAP; 65% SA + 30% CAC + 5% ESAP.  

O experimento contou com 14 bandejas, sendo dispostas 2 parcelas para 

cada bandeja, totalizando 100 células por parcela. Cada célula recebeu uma 

semente, semeada a 0,5 cm de profundidade, considerando-se para avaliação as 

36 plantas centrais de cada parcela, desconsiderando as 2 fileiras/linhas laterais. 

Os materiais utilizados foram cedidos pelo IFC/SRS. As composições 

químicas da casca de arroz carbonizada e do esterco sólido de aves de postura 

foram retiradas do Manual de calagem e adubação para os estados do Rio Grande 

do Sul e de Santa Catarina (2016). A composição do solo, classificado como 

Argissolo Vermelho Distrófico, foi obtida através de análise de solo feita no 

Laboratório de Solos do IFC/SRS, como consta na Tabela 1. 
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Tabela 01 – Composição química dos componentes utilizados para formulação 
dos substratos fornecidos às mudas de pimentão. 

 Argissolo Vermelho Distrófico 

pH Ca Mg Al P 
mg ·dm-3 

 Matéria Orgânica 

cmol ·cm-3  % g ·kg-1 

4,76 0,4 0,7 4,2 0,03  0,38 3,85 

 Cama aviária de poedeiras 

C-Org. N total P2O5 K2O Ca Mg Mat. 
Seca 

 Cu Zn 

% (m/m)  mg ·kg-1 

30 1,6 4,9 1,9 14,4 0,8 72  2 3 

 Casca de arroz carbonizada 

10 0,3 0,5 0,7 0,3 0,1 70  8 89 

 
A cultivar de pimentão utilizada foi a Rubi Gigante de clima quente, uma 

planta vigorosa com produção de frutos grandes, quadrado, de coloração vermelha 

quando maduros, com indicação de plantio na primavera e verão, sendo sua 

colheita realizada no outono, 75 dias após transplante. 

Para a desinfecção e esterilização dos materiais, as bandejas foram 

lavadas com hipoclorito de sódio (teor de cloro ativo de 2,0 a 2,5%), utilizando-se 

1L sem diluição, borrifado sobre estas e deixando-as em repouso por 30 min, 

realizado um posterior enxágue com água corrente. Para esterilização dos 

substratos, estes foram colocados submersos em água num recipiente de metal 

sobre fogo por aproximadamente 1 h, para destruição de possíveis sementes e 

organismos presentes. Após, retirado o excesso de água, foram colocados para 

secar em temperatura ambiente. Com os substratos já secos, as bandejas foram 

preenchidas e realizada a semeadura. As bandejas foram deixadas em floating (1,3 

m x 4 m) com lâmina d’água de 5cm e adição de 100 g de sulfato de cobre à água. 

O número de plântulas emergidas foi avaliado diariamente. Foram 

consideradas emergidas, somente as plântulas totalmente acima do nível do 

substrato, com cotilédones totalmente abertos. A porcentagem de emergência e o 

Índice de Velocidade de Emergência (IVE) foram determinados segundo Método de 

Maguire (1962). O IVE é calculado pela fórmula, IVE = ∑ (ni / ti), em que: ni = nº de 

sementes que emergiram no tempo “i”; ti = tempo após instalação do teste; i = 1 → 

63 dias. Unidade: adimensional. 
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A altura das plântulas foi avaliada ao final dos 45 dias de experimento. 

Para isso, foram medidas com o auxílio de uma fita milimétrica a partir da superfície 

do substrato até o ápice da folha mais desenvolvida. Aos 45 dias após a semeadura, 

quando as mudas estavam formadas com 4 folhas verdadeiras, foi avaliado o teor 

de clorofila utilizando o aparelho clorofilômetro digital 22 ClorofiLOG - Falker CFL 

1030. As leituras foram feitas no centro do limbo das 2 primeiras folhas verdadeiras.  

Para a obtenção da massa verde as mudas foram retiradas das bandejas 

e lavadas para eliminação do substrato das raízes, colocando-as então, para secar 

ao ar livre sobre papel toalha. Em seguida, foram pesadas, colocadas em sacos de 

papel craft e secas em estufa com circulação forçada de ar à 65 °C, até massa 

constante. Após, foram novamente pesadas para determinação da massa seca. 

Os dados obtidos nas avaliações foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA) e comparação de médias Tukey a 1 e 5% de probabilidade, com 

auxílio do programa estatístico Sisvar. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a altura de planta (Tabela 02), o substrato comercial e aquele com 

30 % SA + 65 % CAC + 5 % ESAP (10,55 cm e 8,8 cm, respectivamente) obtiveram 

os melhores resultados, porém só diferem estatisticamente dos tratamentos 50 % 

SA + 50 % CAC e 75 % SA + 25 % CAC. Araújo Neto et al. (2009), obtiveram 

resultados semelhantes ao testarem diferentes substratos na produção de mudas 

de pimentão. Isso se deve ao volume utilizado de casca de arroz carbonizada, a 

qual fornece elevada porosidade, proporcionando oxigênio para as raízes (MELO; 

BORTOLOZZO; VARGAS, 2006). O esterco, por sua vez, fornece os nutrientes 

necessários para o desenvolvimento da planta (MACHADO, 2015), e, por fim, argila 

em quantidades menores mantém a umidade em um teor que favorece o 

desenvolvimento das raízes e, com isso, da parte aérea (MELO; LIMA, 2007).  

O substrato comercial Turfa Fértil® se mostrou eficiente devido a sua 

composição de turfa, perlita, calcário e fertilizante mineral. Resultados semelhantes 

a esse foram obtidos por Sumida et al. (2014) testando substratos adequados para 

produção de mudas de tomateiro. 

Já o tratamento 75 % SA + 25 % CAC e 50 % SA + 50 % CAC resultaram 

nos menores valores, de 3,36 cm e 4,67 cm para altura de planta, respectivamente. 

Este fato está relacionado com resultados em trabalho desenvolvido por Sousa, 

Lédo e Silva (1997), que afirmam que os substratos devem apresentar um volume 

ISSN: 2526-4044 p. 72 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

de até 17 % de argila. Dessa maneira, a presença de elevado volume de argila faz 

com que ocorra excessiva retenção de água, devido ao grande número de 

microporos que a mesma possui. Deixando, o substrato, encharcado e 

impossibilitando o desenvolvimento normal das raízes, devida a falta de oxigênio, e 

prejudicando a absorção dos nutrientes. 

Tabela 02 – Dados de altura de planta (HP), teor de clorofila (TC), massa verde 
(MV), massa seca (MS), índice de velocidade de emergência (IVE) e taxa de 

emergência (TE). 

Tratamento HP (cm) TC MV (g) MS (g) IVE TE (%) 

50% SA + 50% CAC 4,67bc 18,04ab 0,1400de 0,0177c 33,88 63,00 

25% SA + 75% CAC 7,00abc 18,13ab 0,3340cd 0,0362bc 27,51 49,25 

75% SA + 25% CAC 3,36c 15,95b 0,0902e 0,0097c 14,13** 27,00**  

47,5% SA + 47,5% 
CAC + 5% ESAP 

8,51ab 20,14ab 0,4955bc 0,0632ab 28,35 50,25 

30% SA + 65% CAC 
+ 5% ESAP 

8,80a 20,32ab 0,5502b    0,0672ab 30,28 53,00 

65% SA + 30% CAC 
+ 5% ESAP 

8,31ab 19,84ab 0,4135bc 0,0615ab 17,67 31,50 

Substrato comercial  10,55a 20,51a 0,7560a 0,0905a 40,29** 71,00** 

CV(%) 18,53 7,99 16,98 21,84 36,46 37,60 

Médias seguidas por mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (1%).  
SA = solo argiloso; CAC = casca de arroz carbonizada; ESAP = esterco sólido de aves de postura. 
** Médias diferem, na coluna, pelo teste de Tukey (5%) 

Fonte: Os autores, 2019. 

Em relação ao teor de clorofila (Tabela 02), o substrato comercial 

apresentou o maior teor (20,51). O mesmo foi obtido por Freitas (2010) ao analisar 

mudas de alface, onde as mesmas, desenvolvidas no substrato PlantHort II®, após 

24 dias apresentaram maior concentração de clorofila, devido a sua qualidade em 

fornecer os nutrientes necessários para formação das células e moléculas de 

clorofila. O menor teor se deu na mistura de 75 % SA + 25 % CAC (15,95), isso se 

deve ao baixo teor de N total e de matéria orgânica dos componentes deste 

substrato, que não fornecem considerável reserva de Nitrogênio para formação de 

clorofilas. Contudo, os demais tratamentos não diferiram.  

O substrato comercial proporcionou o maior peso de MV (0,7560 g). Para 

MS, tanto o substrato comercial, quanto o 47,5 % SA + 47,5 % CAC + 5 % ESAP, 

30 % SA + 65 % CAC + 5 % ESAP e 65 % SA + 30 % CAC + 5 % ESAP (0,0905 g, 

0,0632 g, 0,0672 g e 0,0615 g, respectivamente), se mostraram idênticos 
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estatisticamente. Isso se deve às características físico-químicas do composto, boa 

qualidade de poros e retenção de água, proporcionando um melhor 

desenvolvimento das plântulas de pimentão, maior incremento em massa, aliado à 

disponibilidade de nutrientes na adição de esterco aos substratos confeccionados, 

se equilibrando ao comercial. Esse resultado também foi obtido por Sumida et al. 

(2014), ao testar o mesmo substrato para produção de mudas de qualidade.  

O tratamento 75 % SA + 25 % CAC se mostrou o menos eficiente em 

relação à MV, resultando em 0,0902 g. Já os tratamentos 75 % SA + 25 % CAC e 

50 % SA + 50 % CAC, proporcionaram o menor peso de MS, sendo 0,0097 g e 

0,0177 g, respectivamente. Isso significa que os substratos utilizados com maior 

quantidade de argila podem reter um maior volume de água nos poros e, o sistema 

floating, permite o encharcamento contínuo do solo, comprometendo a circulação 

de ar no sistema radicular, prejudicando o desenvolvimento das plantas. 

O IVE e a TE (Tabela 02), para o substrato comercial forma maiores, 

diferindo significativamente (p≤0,05), com 40,29 e 71,00%, respectivamente da 

mistura de 75% AS + 25% CAC, que obteve os menores valores (14,13 e 27,00%, 

respectivamente).Este resultado corrobora com Santos et al. (2010), que encontrou 

uma taxa de emergência e um índice de velocidade de emergência das plântulas 

de pimentão maiores no substrato comercial, em relação aos demais substratos 

testados. Estes resultados provavelmente se dão pela composição do substrato 

comercial, fornecendo boas condições para as sementes germinarem, sem 

nenhuma barreira física ou química, a não ser pelo vigor das mesmas.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O emprego de substrato composto de 30 % SA + 65 % CAC + 5 % ESAP 

é eficiente na produção de mudas de pimentão da cultivar Rubi Gigante, podendo 

substituir o substrato comercial. A utilização de elevados teores de argila na 

composição de substratos não disponibiliza boas condições químicas e físicas para 

produção de mudas de pimentão. Para melhores resultados na formulação de 

substratos para produção de mudas, é necessário a utilização de componentes 

orgânicos para fornecimento inicial de nutrientes às mudas. 
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Resumo: Mel é um produto natural produzido pelas abelhas da família Apidae, rico em diversos nutrientes, 
fato que gera interesse em realizar falsificações de meles, por isso o trabalho teve por objetivo avaliar as 
características sensorias dos meles, verificando se os degustadores tinham a percepção de identificar meles 
de diferentes origens e de glicose de milho, para atingir o objetivo foram utilizadas amostras dos meles de 
canola, manjericão e silvestre, e o produto comercial glicose de milho, fornecendo 6 gramas para cada 
avaliador, identificadas por códigos numéricos, colocadas em copos plásticos descartáveis com capacidade 
de 50 ml, para cada mel, sendo degustadas com uma colher pequena plástica descartável, por avaliadores 
não treinados selecionados ao acaso, analisando aroma, fluidez, sabor e aceitabilidade, com notas de 1 a 9 
na escala hedônica, atribuídas em fichas de avaliação, concluindo que os meles de manjericão, canola, 
silvestre não apresentaram diferenças sensoriais nos quesitos fluidez, aroma, sabor e aceitabilidade. Cor foi 
o atributo com maiores discrepâncias, sendo o mel de canola o preferido dos avaliadores, apesar de não 
diferir estatisticamente do mel silvestre, assim como mel silvestre estatisticamente foi igual ao de manjericão, 
e o de manjericão não foi diferido da glicose de milho pelos avaliadores. Os avaliadores conseguiram detectar 
a glicose de milho, dando a esta notas menores em relação as amostras de exceto para a cor os painelistas 
não detectaram diferença entre a amostra de glicose e do manjericão. 
 
Palavras-Chave: Degustação, Mel, Glicose de milho, Análise Sensorial, Alimento.  

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1993), análise 

sensorial é usada cientificamente para evocar, medir, analisar e interpretar reações das 

características dos alimentos e materiais, como são percebidas pelos sentidos da visão, 

olfato, paladar, tato e audição. 

De acordo com Instrução Normativa Nº 11, de 20 de Outubro de 2000, (BRASIL, 

2000). 

Entende-se por mel, o produto alimentício produzido pelas abelhas melíferas, a 
partir do néctar das flores ou das secreções procedentes de partes vivas das plantas 
ou de excreções de insetos sugadores de plantas que ficam sobre partes vivas de 
plantas, que as abelhas recolhem, transformam, combinam com substâncias 
específicas próprias, armazenam e deixam madurar nos favos da colmeia.  

 

Sendo assim o mel é um produto natural produzido pelas abelhas da família 

Apidae, dentre elas Apis mellifera L., rico em diversas características nutricionais, ótima 

fonte de energia, por ser rico em açucares e carboidratos, possui ação antimicrobiana, 

capaz de impedir o crescimento ou destruir microrganismos, ação antioxidante e prebiótica, 
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sendo a prebiótica responsável por modificar o balanço da microbiana intestinal 

estimulando os microrganismos benéficos, além de possuir nutrientes e minerais potássio, 

magnésio, sódio, cálcio, fósforo, ferro, manganês, cobalto, cobre e alguns outros minerais 

(STUPPIELLO, 2019). Todas estas características presentes no mel natural, leva algumas 

pessoas a falsificarem o mel, enganando o público, uma das principais formas de 

falsificação do mel é pela adição de açúcar comercial, glucose e dextrinas, outra maneira é 

através da glicose de milho, sendo estes mascarados com uso de substâncias aromáticas 

e/ou de mel natural (FARMACOGNOSIA, 2009). 

Por ser possível encontrar diferentes tipos de meles no mercado e falsificações 

ou imitações, o trabalho teve por objetivo avaliar as características sensórias dos meles, 

verificando se os degustadores tinham a percepção de identificar meles de diferentes 

origens e de glicose de milho. 

2 METODOLOGIA 

 

O painel sensorial foi realizado no laboratório de bromatologia do Instituto 

Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul, nas coordenadas -29º 09’ 65” de latitude 

Sul e - 49º 81’ 28” longitude oeste. Foram utilizados três meles de abelha Apis mellifera L. 

de diferentes floradas oriundas de plantas cultivadas no Campus, os meles foram colhidos 

em fevereiro da florada do manjericão, março oriundo da florada nativa (mel silvestre) e 

outubro da florada da canola, para diferenciação da percepção foi introduzida nas análises 

uma amostra de glicose de milho, de marca comercial. A análise sensorial foi realizada no 

dia 22 de março de 2019, utilizando amostras identificadas por códigos numéricos, sendo 

que para as análises sensoriais do aroma, fluidez, sabor e aceitabilidade foram ofertadas 

para cada avaliador a quantidade de 6 gramas de amostra, colocadas em copos plásticos 

descartáveis com capacidade de 50 ml, para cada mel, sendo degustadas com uma colher 

pequena plástica descartável (figura 1). Para a análise da característica sensorial de cor as 

amostras foram colocadas em tubos de ensaio de borocilicato com capacidade de 17 ml, 

identificadas por códigos numérico, colocados em suporte para tubos de ensaio (figura 1).  

 

Figura 01 – Painel sensorial de mel, tubos de ensaio de borocilicato com capacidade de 17 

ml, identificadas por códigos numérico, colocados em suporte para tubos de ensaio, copos 

plásticos de 50ml com 6g de mel, colher descartável, água para limpeza do paladar. 
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Fonte: Autores 

O painel de avaliadores foi composto por 52 pessoas, não treinadas, 

selecionadas ao acaso de uma população maior de 720 pessoas frequentadoras diárias do 

Campus Santa Rosa do Sul, com idades entre 16 e 59 anos, de ambos os sexos (17 

mulheres e 35 homens). Todos os avaliadores convidados foram orientados sobre a escala 

hedônica utilizada, a qual para posterior análise e discussão foram transformadas em notas, 

onde: 1– Desgostei extremamente, 2– Desgostei muito, 3– Desgostei moderadamente, 4– 

Desgostei ligeiramente, 5– Não gostei nem desgostei, 6– Gostei ligeiramente, 7– Gostei 

moderadamente, 8– Gostei muito, 9– Gostei extremamente, descritas na figura 2, também 

foram orientados a iniciar as avaliações pelo atributo aroma, seguindo o ordenamento cor, 

fluidez, sabor e por último a aceitabilidade, assinalando a nota dada em cada atributo em 

uma ficha avaliativa com escala hedônica (figura 2), os avaliadores também foram 

orientandos entre uma degustação e outra, a enxaguar a boca com água (figura 1), 

aguardando 30 segundos para a próxima amostra, limpando o palato. Os dados foram 

reunidos em planilha EXCEL® e posteriormente analisados através do programa PAST 

versão 3.25 (Hammer, 2019), aplicando a Análise de Variância, conde foram gerados dados 

das variáveis aroma, cor, fluidez, sabor e aceitabilidade. 
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Figura 02 – Ficha de avaliação usada pelos voluntários, com escala hedônica com 

atribuição de notas que iniciam em 1- Desgostei extremamente até 9- Gostei extremamente. 

 

Fonte: Autores 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A avaliação estatística através da Análise de Variância (ANOVA), vindas das notas 

atribuídas pelos degustadores a cada atributo, para as amostras de meles de diferentes 

néctares, coletados pela abelha Apis mellifera L. e glicose de milho, são apresentados na 

Tabela 1. 

Tabela 01 – Médias e desvio padrão das amostras de meles de canola, silvestre, 

manjericão e glicose de milho   

Tratamentos Fluidez Cor Aroma Sabor Aceitabilidade 

Canola 7,54±0,17a 7,81±0,16a 7,27±0,20a 7,42±0,23a 7,52±0,18a 
Silvestre 7,67±0,14a 7,44±0,17ab 7,15±0,19a 7,54±0,17a 7,62±0,13a 

Manjericão 7,27±0,19a 7,02±0,18bc 6,75±0,22a 7,21±0,20a 7,21±0,20a 
Glicose  6,52±0,29b 6,65±0,27c 5,44±0,32b 4,88±0,34b 5,10±0,33b 

Fonte: Autores 

Para o parâmetro fluidez os painelistas atribuíram para os meles de canola, 

silvestre e de manjericão, a nota acima de 7 (p>0,05) caracterizando “gostei 

moderadamente”, sendo que o mel silvestre ficou com nota mais próxima da avaliação 

“gostei muito”.  

A cor, primeira característica que o consumidor tem acesso sobre o produto, foi 

o atributo que apresentou maiores discrepâncias nos resultados, o mel de canola foi o que 

recebeu melhor avaliação “gostei muito”, apesar de não ter diferido estatisticamente do mel 

silvestre que se aproximou do “gostei moderadamente”. O mel de manjericão quanto a cor 
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pela preferência dos painelistas ficou abaixo (p<0,05) do mel de canola, mas semelhante a 

avaliação do mel silvestre e da glicose de milho. 

A avaliação quanto ao aroma as amostras de meles apresentaram notas 

semelhantes (P>0,05) “gostei moderadamente”, diferindo essas da glicose de milho, que 

recebeu a avaliação “não gostei e nem desgostei”.  

O sabor do mel, atributo que o consumidor tem acesso somente após a aquisição 

do produto, nas amostras avaliadas de meles apresentaram notas semelhantes (P>0,05) 

“gostei moderadamente”, diferindo essas da glicose de milho, que recebeu a avaliação “não 

gostei e nem desgostei”. 

A aceitabilidade, atributo em que se reúne todas as outras varáveis, e que decide 

se o consumidor irá continuar adquirindo determinado produto, amostras avaliadas de 

meles apresentaram notas semelhantes (p>0,05) “gostei moderadamente”, diferindo essas 

da glicose de milho, que recebeu a avaliação “não gostei e nem desgostei”.  

Os avaliadores conseguiram detectar a glicose de milho, dando a esta notas 

menores (P<0,05) em relação as amostras de meles da Apis mellifera L. nos atributos 

fluidez, aroma, sabor e aceitabilidade, porém para a cor os painelistas não detectaram 

diferença entre a amostra de glicose e do manjericão (P>0,05). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os meles de manjericão, canola, silvestre não apresentaram diferenças 

sensoriais uns dos outros nos quesitos fluidez, aroma, sabor e aceitabilidade. 

Cor foi o atributo com maiores discrepâncias, sendo o mel de canola o preferido 

dos provadores, apesar de não diferir estatisticamente do mel silvestre, assim como mel 

silvestre estatisticamente foi igual ao de manjericão, e o de manjericão não foi diferido da 

glicose de milho pelos provadores. 

Os avaliadores conseguiram detectar a glicose de milho, dando a esta notas 

menores em relação as amostras de meles da Apis mellifera L. nos atributos fluidez, aroma, 

sabor e aceitabilidade, porém para a cor os painelistas não detectaram diferença entre a 

amostra de glicose e do manjericão. 
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Resumo: A uva, fruto da videira, é cultivada desde o início da domesticação das plantas. Atualmente duas 
espécies são cultivadas no Brasil sendo elas Vitis labrusca (uvas americanas) e Vitis vinífera (uvas europeias). 
Por ser uma atividade de extrema importância principalmente no Sul e por ser uma cultura muito adaptável 
em vários tipos de solo, o trabalho avaliou as características físicas e químicas dos cachos e bagas das 
cultivares Isabel Precoce, Carmenérè e Poloske, quando cultivadas nas condições climáticas da região do 
Extremo Sul de Santa Catarina. Após a colheita, as uvas das três cultivares foram levadas ao Laboratório de 
Pós-colheita do IFC – Campus Santa Rosa do Sul, onde foram submetidas a análises físicas e químicas: 
contagem do número de cachos por planta, tamanho (comprimento e diâmetro) e peso do cacho. Foram 
avaliados 10 cachos por planta quanto a peso, comprimento e diâmetro, após retirado 5 bagas por cacho, 
também foi analisado o peso das bagas, comprimento, diâmetro e outros parâmetros, sendo eles: Sólidos 
solúveis (SS); acidez titulável (AT); suco extraído. Entre as cultivares analisadas, a cultivar Isabel Precoce foi 
a que mais produziu, 9 kg/planta, estimado em 15.000 kg/há. Na ‘Poloske’ a produção foi de 8 kg/planta e 
produtividade estimada de 13.333 kg/há. A ‘Carmenérè’ foi a que menos produziu, 1,33 kg/planta que levaram 
a uma produtividade estimada de 2.220 kg/ha.’Poloske’ apresentou cachos e bagas maiores as demais 
cultivares. Os sólidos solúveis foram baixos nas 3 cultivares, resultado do excesso de chuvas durante o 
período de maturação. 
 
Palavras-Chave: Vitis, videira, cultivo, produção   

 

1 INTRODUÇÃO 

A uva (Vitis vinifera L.) é cultivada desde o início da domesticação de plantas ao lado 

de outras espécies como o trigo (Triticum), a cevada (Hordeum vulgare) e a oliveira (Olea 

europaea), e desde então apresenta valor simbólico e tradicional (SCHLEIER, 2004).  

Pertencente à família Vitaceae, a uva, do gênero Vitis, é o principal representante 

dessa família devido à grande importância econômica, seu alto consumo ‘’in natura’’ e por 

ser utilizada como matéria prima para processamento e obtenção de subprodutos. Dentro 

do gênero Vitis, duas espécies são cultivadas no Brasil, a Vitis labrusca (uvas americanas), 

utilizadas para produção de suco, geleia e vinho de mesa comum e a Vitis vinifera (uvas 

europeias) utilizada principalmente para a fabricação de vinhos finos. 

Segundo Oliveira (2007), o cultivo da videira no Brasil é datado desde meados de 

1535 na capitania de São Vicente, inicialmente trazida ao país pelos portugueses, porém, 

o cultivo só obteve sucesso e importância econômica com a vinda dos imigrantes italianos 

para o sul do país, e mantém-se até os dias de hoje como atividade de extrema importância 

principalmente em locais como a Serra Gaúcha, onde o cultivo destina-se principalmente à 

produção do vinho. 
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A videira é muito adaptável e cultivada em variados tipos de solo e clima. As regiões 

onde são encontrados cultivos de videira tem climas muito variáveis como Temperado, 

Mediterrâneo, Subtropical, Tropical, Semi-árido e Árido. No Brasil, as produções estão mais 

concentradas em regiões de clima Temperado e Mediterrâneo (TONIETTO; 

CARBONNEAU, 1999). 

As cultivares de Vitis vinifera são bastante sensíveis às condições do tempo em 

que são cultivadas. Dessa forma, as condições meteorológicas ao longo do ciclo de 

produção têm grande influência sobre a qualidade da uva, composição química da casca, 

polpa e a semente da uva (ALVES; TONIETTO; MONTEIRO, 2014). Segundo Oliveira 

(2007) e Ricce et al. (2013), os fatores climáticos que mais influenciam o crescimento da 

videira são a radiação solar, a temperatura e a umidade relativa do ar, precipitação e ventos. 

A uva ‘Isabel’ (Vitis labrusca L.) é a principal cultivar produtora de uvas com origem 

americana presentes no Sul do Brasil, possui alta produtividade, diversidade de uso (vinho, 

suco e mesa) e tolerância a doenças, como oídio e antracnose (RIZZON et al., 2000). A 

variedade de uva Poloske conhecida também como Moscato Poloske é originária da 

Hungria, sendo desenvolvida através do cruzamento das variedades Pérola do Zala X 

Gloria Hungria. Pode ser utilizada como uva de mesa e para fabricação de vinhos brancos 

com característica bastante aromática e sabor característico das uvas da família das 

moscatos (HORTICULTORUL.RO, 2013). No Chile, apesar de não ser a mais plantada, A 

Carménère é uma das cultivares que foi dizimada pela Phylloxera na Europa, e foi 

redescoberta por acaso no Chile, em meio às videiras de Merlot, país onde se tornou a uva 

ícone. Produz um vinho com bastante cor e taninos pronunciados. (COPELLO, 2013). 

Este trabalho teve por objetivo estudar o desempenho das cultivares Isabel 

Precoce, Carmenérè e Poloske, avaliando as características físicas e químicas dos cachos 

e bagas das três cultivares quando cultivadas nas condições climáticas da região do 

Extremo Sul de Santa Catarina. 

 

2 METODOLOGIA 

O trabalho foi conduzido com uvas da coleção de videiras do Instituto Federal 

Catarinense – Campus Santa Rosa do Sul, da safra 2018/2019. A área experimental é 

localizada no Extremo Sul Catarinense, o clima é caracterizado pelo grupo Cfa como 

subtropical úmido e apresenta temperatura média no mês mais frio inferior a 18ºC, e 

temperatura média no mês mais quente acima de 22ºC, com verões quentes, geadas pouco 

frequentes e tendência de concentração das chuvas nos meses de verão, sem estação 

seca definida, segundo a classificação de Koppen.   
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 Foram utilizadas 10 plantas da cultivar Isabel Precoce, 10 plantas da cultivar 

Carmenérè, e 7 plantas da cultivar Poloske, todas enxertadas sobre porta-enxerto ‘Paulsen 

1103’, que tem como características apresentar alta tolerância a fusariose, ser vigoroso, de 

fácil enraizamento, boa pega e alta afinidade com diversas cultivares (CAMARGO, 2014). 

As plantas de ‘Poloske’ apresentavam seis anos de idade, enquanto as plantas de 

‘Carmenérè’ e ‘Isabel Precoce’ cinco anos. As videiras estão distribuídas no espaçamento 

de 2x3 metros e conduzidas em sistema espaldeira.  

A poda de inverno foi realizada no mês de agosto de 2018, antes do começo da 

brotação, no sistema de cordão esporonado. O manejo sanitário foi realizado através da 

aplicação de fungicidas e inseticidas registrados para o controle de doenças como 

antracnose, míldio e oídio, de forma preventiva, e de pragas como formigas. As plantas 

foram cobertas com telas de sombrites, na fase de viragem da cor das bagas, com intuito 

de evitar ataques de abelhas, pássaros e outros insetos que danificam as folhas e bagas.  

Semanalmente avaliou-se o desenvolvimento das plantas a fim de descrever a sua 

fenologia, através de anotações quanto à época e características de cada período, bem 

como fotografias de cada acontecimento. Fez-se também o acompanhamento da 

maturação, por meio da análise do teor de sólidos solúveis (ºBrix).  

 Após a colheita, as uvas das três cultivares foram levadas ao Laboratório de Pós-

colheita do Campus Santa Rosa do Sul, onde foram realizadas análises físicas e químicas 

dos cachos e bagas: 1. Contagem do número de cachos por planta; 2. Peso do cacho e das 

bagas (g): Feito em balança analítica, com unidade em gramas (g); 3. Comprimento e 

largura do cacho (cm): Através de um paquímetro digital; 4. Comprimento e diâmetro das 

bagas por cacho: Determinadas com um paquímetro digital, com resultados expressos em 

centímetros (cm); 5. Sólidos solúveis (SS): determinado com um refratômetro digital com 

resultados em ºBrix; 6. Acidez titulável (AT): medida usando-se 10mL de suco diluído em 

90 mL de água destilada. Cada amostra foi titulada com hidróxido de sódio a 0,1N e os 

resultados expressos em porcentagem (%) de ácido tartárico; 7. Conteúdo de suco 

extraível: realizado espremendo-se as bagas dos cachos com o uso de um pistilo e 

almofariz, com o suco extraído sendo pesado e os dados em gramas sendo expressos em 

% de suco/baga; 8. Produtividade: foi estimada pelo peso dos cachos, obtendo-se os dados 

em kg/planta, e estimado em kg/ha em função da densidade de videiras por hectare (cerca 

de 1.666 plantas/ha num espaçamento 2x3m). O peso, comprimento e diâmetro do cacho 

foram avaliados 10 cachos por planta. O peso, comprimento e diâmetro, sólidos solúveis, 

acidez titulável e o conteúdo de suco foram realizados em 5 bagas por cacho. 
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O experimento foi conduzido em delineamento experimental completamente 

casualizado, com 10 repetições por tratamento, sendo que cada cultivar 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 

3.1 PRODUTIVIDADE 

A produtividade média é variável de acordo com cada cultivar, condições 

edafoclimáticas da área e condução da parreira. Entre as cultivares analisadas, mesmo não 

tendo significância estatisticamente, a cultivar Isabel Precoce foi a que mais produziu, 

sendo 9 kg/planta, estimado em 15.000 kg/ha. Estudos como o de Camargo (2004) 

demonstram produtividade de 25.000 kg/ha em regiões do Rio Grande do Sul. Já Junior e 

Hernandes (2017) obtiveram produtividade de 12.540 kg/ha na cidade de Louveira/SP. 

Albino (2019), avaliando obteve uma equivalente a 2.233 kg/ha a cultivar Isabel Precoce na 

safra 2018, primeira safra da cultivar no Campus Santa Rosa do Sul. Devido aos dados de 

2018, a produtividade obtida em 2019 foi satisfatória visto que houve intenso ataque de 

vespas e abelhas no período final do ciclo que diminui a produção por planta. Além disso, 

a colheita de 2019 é a segunda safra da cultivar no Campus Santa Rosa do Sul. 

A safra 2019 foi a primeira da cultivar Carmenérè que produziu 1,33 kg/planta que 

levaram a uma produtividade estimada de 2.220 kg/ha. A ‘Carmenérè’ foi a que menos 

produziu. Em parte, isto se explica por ser este o primeiro ano de produção desta cultivar 

no Campus Santa Rosa do Sul, e por isso, pode-se considerar esta produção satisfatória, 

visto que a região não está entre as mais indicadas para a produção de uvas viníferas. 

Com relação a ‘Poloske’ a produção foi de 8 kg/planta e produtividade estimada de 

13.333 kg/ha. A safra 2019 foi a terceira com produção da ‘Poloske’ no Campus Santa Rosa 

do Sul. Na safra 2018, Duarte (2018) obteve em média 1,43 kg de uva por planta, com 

produtividade estimada de 2382 kg/ha. A baixa produção na safra de 2018 é em parte 

explicada pela muito baixa disponibilidade de frio para uma adequada quebra de dormência, 

inferior a 50 horas de frio entre 7,2oC e 0oC. Além disso, no período de maturação, parte da 

uva foi perdida pelo ataque de vespas. Em comparação, Wesp e Abati (2016) obtiveram no 

Vale do Rio do Peixe uma produção média de 1,40 kg/planta de ‘Poloske’ quando cultivadas 

sem cobertura plástica e 3,09 kg/planta com cultivo sob cobertura plástica. Já Chavarria et 

al. (2010) obtiveram para a variedade Moscato Giallo cultivada no Rio Grande do Sul sem 

cobertura plástica em torno de 10 ton/ha. 
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Observando as médias dos cachos (Gráfico 1), a cultivar Poloske teve maior 

resultado em todas as avaliações, sendo superior em diâmetro, comprimento e massa. A 

massa está diretamente ligada ao tamanho do cacho. Os cachos da ´Poloske’ 

apresentavam maior uniformidade, com cachos longos e bem cheios. Os cachos da ‘Isabel 

Precoce’ foram medianos, apresentando massa superior aos da ‘Carmenérè’. A 

‘Carmenérè’ apresentou a menor massa de cacho, mas não diferiu quanto ao diâmetro de 

cacho para a ‘Isabel Precoce’. 

 

Gráfico 1 – Massa (g), diâmetro (cm) e comprimento (cm) dos cachos de ‘Carmenérè, 

‘Isabel Precoce e ‘Poloske’ colhidas na safra 2018/2019, em Santa Rosa do Sul/SC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duarte (2018), analisando a cultivar Poloske observou massa de 165,16 g/cacho, 

7,38 cm de diâmetro e comprimento de 11,30 cm. Com uva Poloske cultivada no vale do 

Rio do Peixe, SC, Wesp e Abati (2016) obtiveram peso médio dos cachos, comprimento e 

diâmetro de 98,95 g, 13,21 cm e 7,44 cm, respectivamente. Em ambos trabalhos os 

resultados foram semelhantes ao que foi observado no presente trabalho. 

Albino (2019) observou em 2018, na ‘Isabel Precoce’, massa fresca média, 

comprimento e diâmetro semelhantes aos observados no presente trabalho, mostrando que 

estas características não se alteraram de uma safra para outra. 

 Com relação as características das bagas, as uvas ‘Isabel’ e ‘Poloske’ apresentaram 

massa, comprimento e diâmetro superiores a ‘Carmenérè’, que possui as menores bagas. 

Duarte (2018), trabalhando com a mesma uva ‘Poloske’ observou que as bagas 

apresentaram peso médio em de 4,25 g, diâmetro e comprimento médio de 1,70 e 2,02 cm 

respectivamente, semelhantes aos valores observados neste trabalho. Albino (2019), 

trabalhando com a uva ‘Isabel Precoce’ do Campus Santa Rosa do Sul em 2018, observou 

que as bagas apresentaram peso médio aproximado de 3,03 g, diâmetro e comprimento 
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médio de 1,6 e 1,71 cm, respectivamente, também semelhantes aos valores observados 

neste trabalho. 

 

Gráfico 2 – Características físico-químicas das bagas de ‘Carmenérè’, ‘Isabel 

Precoce’ e ‘Poloske’ colhidas na safra 2018/2019, em Santa Rosa do Sul/SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A suculência foi maior na cultivar Poloske. E não diferiu entre a ‘Isabel Precoce e a 

‘Carmenérè’. Duarte (2018) trabalhando com a mesma uva ‘Poloske’ observou uma 

quantidade de suco presente na polpa de 1,35 mL por baga o que resultou em 

aproximadamente 31,7% de suco. Já Albino (2019) observou uma quantidade de suco 

presente na polpa de 1,08 mL por baga o que resultou em aproximadamente 35,0 % de 

suco. No presente trabalho a porcentagem de suco foi de 47,1% na ‘Poloske’, 27,0% na 

Isabel Precoce’ e 34,2% na ‘Carmenérè’. O conteúdo de suco observada em 2019 na 

‘Poloske’ foi superior a 2018 enquanto na ‘Isabel Precoce’ o conteúdo de suco de 2018 foi 

superior a 2019. 

Em relação aos sólidos solúveis a ‘Isabel Precoce’ apresentou teores menores que 

na ´Poloske’ e ‘Carmenérè’. No entanto, de forma geral, os SS foram baixos nas 3 

cultivares. Os valores de SS observados na safra 2018 na uva ‘Isabel Precoce’ por Albino 

(2019) de aproximadamente 18 oBrix, e na uva ‘Poloske’ por Duarte (2018) de 

aproximadamente 17,1 oBrix, foram mais altos que os observados nestas cultivares em 

2019. Na ‘Carmenérè’ os SS alcançaram 15,3 oBrix, considerados baixos para uma 

adequada produção de vinho. Uma explicação para os baixos valores de sólidos solúveis 

foi o excesso de chuvas no período de maturação que deixou a uva mais aguada diluindo 

os açúcares.  
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A acidez titulável (AT) variou entre 1 e 2% de ácido tartárico e foi maior na ‘Poloske’ 

comparado a ‘Isabel Precoce’ e ‘Carmenérè’ que não diferiram. Na uva ‘Poloske’ Duarte 

(2018) observou 0,78% de ácido tartárico  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As características físico-químicas das cultivares Poloske e Isabel Precoce 

cultivadas na região Sul de Santa Catarina em 2019 apresentaram semelhança com 

cultivos das mesmas uvas safra em 2018 e também com o cultivo destas mesmas uvas em 

outras regiões.  

A produtividade da cultivares Poloske e Isabel Precoce apresentou-se superior a 

obtida em 2018 com uvas da mesma coleção na região do Extremo Sul Catarinense. 

As análises físicas formalizam o que se nota visualmente: Cachos de ‘Isabel Precoce’ 

possuem tamanho mediano, com bagas grandes e suculentas, enquanto os cachos de 

‘Carmenérè’ são os mais pequenos, e apesar de possuírem bagas pequenas, o cacho é 

bem compacto. O cacho de ‘Poloske’ foi, dentre os três avaliados, o maior, mais pesado e 

mais compacto e as bagas são maiores que as demais cultivares. 
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EFEITO DA TEMPERATURA NO PERÍODO OUTONO-INVERNO SOBRE QUALIDADE
PÓS COLHEITA DE PÊSSEGOS ‘FASCÍNIO’ E ‘0749’ SUBMETIDOS A

TRATAMENTOS TÉRMICOS NA SAFRA DE 2018
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Resumo: O cultivo de frutas de caroço são predominantes em algumas regiões brasileiras, se destacando o
Sul. As frutas apresentam metabolismos intensos por se tratarem de organismos vivos que consomem suas
reservas  durante  o  armazenamento.  Uma  alternativa  para  diminuir  essa  atividade  é  o  uso  de
armazenamento refrigerado que aumenta o tempo de vida após a colheita. Esse trabalho tem como objetivo
avaliar o efeito da temperatura no período outono-inverno sobre a qualidade pós-colheita e manifestação de
danos por frio após o armazenamento refrigerado de pêssegos da cultivar Fascínio e 0749 submetidos ou
não ao condicionamento térmico. As horas de frio entre 7,2°C (HF < 7,2) e 0oC de cada dia no período de
abril a outubro na região de Urussanga foram coletadas. 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  e  lanosidade.  A  desidratação  aumentou  ao  longo  do
armazenamento em ambas cultivares e foi alta nos dois tratamentos. A firmeza de polpa ficou baixou dos 17
N nos dois pêssegos. O conteúdo de suco objetivo foi inferior a 35% nas duas cultivares em todas as datas
de avaliação, podendo ser considerado de médio a baixo. A lanosidade foi visualizada nas duas cultivares
após 21 e 28 dias de armazenagem com intensidade baixa a alta. É possível que a falta de frio no período
outono inverno pode levar a uma maior manifestação de lanosidade seja verdadeira.

Palavras-Chave: Prunus persica, danos por frio, armazenamento refrigerado, tratamento térmico.

1 INTRODUÇÃO

Diversas regiões no Brasil apresentam o cultivo de frutas de caroço, ganhando

destaque os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.  O que

permite  o  cultivo  em  diferentes  locais  são  cultivares  adaptadas  ao  clima  e  solo

(ANTUNES, 2013). Por se tratarem de organismos vivos, as frutas fazem uso de suas

próprias substâncias de reserva na respiração, temperaturas menores influenciam na taxa

respiratória e retardam o amadurecimento (BRACKMANN, 2004).

Como  alternativa  para  diminuir  o  amadurecimento,  o  armazenamento

refrigerado apresenta destaque em aumentar o tempo de vida após a colheita, sendo que

o frio reduz atividade metabólica que frutas de caroço apresentam. Desordem fisiológica

podem ser causada quando a faixa de frio não fica próxima de 0ºC, sendo característico

desse efeito a lanosidade. Mesmo não definido um método que seja capaz de controlar

por total a lanosidade, o tratamento de condicionamento térmico vem mostrando eficiência

no retardamentos das desordens associadas ao efeito do frio (VITTI, 2007).
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Uma pergunta não respondida e para qual existem poucas pesquisas é, qual o

efeito das variações meteorológicas, como temperatura e umidade, sobre a manifestação

dos danos por frio. Fala-se que as alterações de temperatura no inverno podem afetar a

manifestação de danos por frio. Uma teoria fala que em anos em que o inverno é frio, com

temperaturas baixas e constantes  para a quebra natural  de dormência,  ocorre menor

manifestação de danos por frio na safra seguinte de frutas de caroço. Apesar desta teoria,

até o momento não se tem uma resposta concreta sobre o efeito dos fatores climáticos

sobre a manifestação de danos por frios.  

Com estas considerações, esse trabalho tem como objetivo avaliar o efeito da

temperatura no período outono-inverno sobre a qualidade pós-colheita e manifestação de

danos por frio após o armazenamento refrigerado de pêssegos da cultivar Fascínio e

0749 submetidos ou não ao condicionamento térmico.

2 METODOLOGIA

Os pêssegos foram colhidos na safra 2017-2018 por meio de parceria com a

Estação  Experimental  da  Epagri  –  Urussanga.  Em  seguida  transportou-se  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 em bandejas alveoladas.

No tratamento testemunha os frutos foram armazenados em câmara fria a 0oC

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 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 com mais  2  dias  em temperatura  ambiente.  Em cada saída

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

objetivo (%) e subjetivo 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  medido através do método de Infante et  al.

(2009). O suco subjetivo foi  avaliado apertando uma metade dos frutos com a mão e
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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.  A  lanosidade  foi

determinada pela escala que varia de 0 a 3, sendo 0 frutos com muita lanosidade e 3

frutos sem lanosidade.

O número de horas de frio (HF) foi obtido pela coleta diária e somatório de horas

em que os valores de temperatura estavam entre 7,2°C (HF < 7,2) e 0oC de cada dia no

período de abril a outubro.

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 em ambas cultivares

(Gráfico  1),  e  foi  alta  nos  dois  tratamentos.  Na  cultivar  Fascínio,  houve  diferença

estatística  na saída 14+2 dias sendo que o tratamento  testemunha apresentou maior

desidratação, e na saída 21+2 dias a maior desidratação ocorreu em condicionamento

térmico.  Para a cultivar  0749 a diferença estatística  ocorreu em 0+2 e  14+2 dias  de

armazenamento,  e  nas  duas  datas  o  tratamento  testemunha  apresentou  maior

desidratação. 

Gráfico 1 – Perda de massa fresca (%) de pêssegos ‘Fascínio’ (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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A firmeza de polpa (Gráfico 2) apresentou diferença estatística no ‘Fascínio’ na

análise  inicial,  apresentando  maior  firmeza  os  frutos  submetidos  ao  tratamento

testemunha.  Para  a  seleção  0749,  a  diferença  estatística  ocorreu  na  análise  0+2

mostrando maior firmeza no condicionamento térmico. O mesmo não ocorreu nas saídas

21+2  e  28+2  dias  de  armazenagem,  em  que  os  frutos  do  tratamento  testemunha

apresentaram maior média.

Gráfico 2 –  Firmeza de polpa (N) de pêssegos ‘Fascínio’  (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%.

*AI indica análise inicial.

A firmeza de polpa ficou abaixo dos 10 N nos pêssegos ‘Fascínio’ a partir dos

7+2 dias de armazenamento, o que indica frutos sobre maduros. Já nos pêssegos 0749 a

firmeza ficou abaixo de 17 Newtons em todas as datas de avaliação. Quando a firmeza de

polpa no ponto menos firme está abaixo de 22N, os pêssegos ficam muito suscetíveis a

danos no transporte e manuseio (CRISOSTO et al., 2004).

O conteúdo de suco objetivo (Gráfico 3) foi inferior a 35% nas duas cultivares em

todas as datas de avaliação, podendo ser considerado de médio a baixo.  Na cultivar

Fascínio,  não  houve  diferença  estatística  entre  os  tratamentos,  mantendo  estável  a

porcentagem de suco até os 21+2 dias de armazenagem, e ficando abaixo de 10% na

análise dos 28+2 dias. 

A cultivar 0749 apresentou diferença estatística na saída 28+2. O conteúdo de

suco diminuiu dos 7+2 as 28+2 dias de armazenamento nos dois tratamentos, e alcançou

10% no tratamento condicionamento aos 28+2 dias de armazenagem. 
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Gráfico  3  –  Conteúdo  de  suco  objetivo  (%)  de  pêssegos  ‘Fascínio’  (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 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%.

*AI indica análise inicial.

O comportamento apresentado no suco subjetivo (Gráfico 4) foi semelhante ao

observado no suco objetivo. Na cultivar Fascínio ocorreu diferença estatística de suco

subjetivo aos 21+2 dias de armazenagem, indicando que o condicionamento térmico foi

eficiente em manter melhor a suculência dos frutos nas últimas datas de avaliação. O

suco subjetivo foi baixo aos 0+2 e 28+2 dias. Segundo Luchsinger (2000), um fruto pode

ter  pouco  suco  devido  a  sua  alta  firmeza,  lanosidade  ou  a  ambos.  Aos  0+2  dias  é

explicada pela alta firmeza e aos 28+2 dias pela lanosidade.

Gráfico  4  –  Conteúdo  de  suco  subjetivo  de  pêssegos  ‘Fascínio’  (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 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%.

*AI indica análise inicial.

Na cultivar 0749 o suco subjetivo oscilou entre os tratamentos e só não ocorreram

diferenças estatísticas na saída de 21+2 dias. Aos 14+2, 21+2 e 28+2 dias os valores

foram baixos o que pode ser explicado como sintoma de manifestação de lanosidade. 

A lanosidade (Gráfico 5) não foi visualizada nas duas cultivares na saída 7+2

dias de armazenagem, sendo visualizada aos 21+2 e 28+2 dias de armazenagem. No

‘Fascínio’ a lanosidade foi de intensidade alta aos 21 dias de armazenagem e baixa aos

28+2 dias.  Já  no 0749 oscilou  entre  os  tratamentos  que em uma data apresentaram

lanosidade de intensidade baixa, com valores próximos a 1 na escala, e alta com valores

acima de 2,5. 

Os  valores  de lanosidade aos  21+2  e  28+2 dias  contrariam,  em certo  ponto,

citações  da  literatura.  Von  Mollendorff  et  al.  (1992)  observaron  que  nectarinas

‘Independence’  apresentaram lanosidade quando a porcentagem de suco extraído era

inferior  a 35%. Seibert  et  al.  (2009),  trabalhando com pêssegos ‘Sweet  September’  e

Seibert  et  al.  (2009),  trabalhando com pêssegos ‘NOS 21’  observaram que os  frutos

apresentaram lanosidade moderada quando a quantidade de suco também foi inferior a

35%, enquanto que em frutos com lanosidade severa o conteúdo de suco foi inferior a

30%. Tanto no ‘Fascínio, quanto no 0749, o conteúdo de suco objetivo (Grafico 3) foi

baixo  aos  28+2  dias  de  armazenagem,  mas  a  manifestação  de  lanosidade  foi  de

intensidade baixa. No Fascínio, aos 21+2 dias de armazenagem, o suco subjetivo foi de

intensidade média para alta e a lanosidade observada foi alta, contrariando as citações

acima.

Gráfico 5 – Lanosidade de pêssegos ‘Fascínio’ (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 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%.

*AI indica análise inicial.

Na tabela 1 estão as horas de frio (HF) igual e abaixo de 7,2º C e as unidades de

frio (UF) pelo método da Carolina do Norte na região de Urussanga. No ano de 2018

somaram 86 HF e 88 UF, respectivamente, abaixo da média histórica para a região.

A seleção de pêssegos '0749' da EPAGRI Urussanga tem uma exigência em frio

baixa de 100 de horas frio igual/abaixo de 7,2oC, enquanto nos pêssegos ‘Fascínio’ é

média, de 300 horas de frio. Nos pêssegos 0749 as horas de frio de 2018 quase supriram

a necessidade da cultivar, enquanto eu para o ‘Fascínio’ houve falta de frio para uma

adequada  quebra  de  dormência.  Analisando  as  necessidades  de  horas  de  frio

igual/abaixo de 7,2oC das cultivares comparada com a manifestação de danos por frio,

nos  dois  pêssegos  houve  manifestação  de  lanosidade  a  partir  dos  21  dias  de

armazenagem e estes foram de intensidade baixa para alta. 

Tabela 1. Horas de frio e unidades de frio medidas na Estação Experimental da EPAGRI Urussanga, SC, no

período de maio a outubro de 2015 a 2017.

Mês Horas de Frio 

(<7,2o C)

Unidades de Frio 

Modelo Carolina do Norte
2015 49 275
2016 190 481,6
2017 110 26,7
2018 86 88

Média histórica 155 162
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Nos pêssegos ‘Fascínio’, a falta de frio no período outono inverno pode explicar a

manifestação  de  lanosidade.  Já  para  o  ‘0749’,  mesmo  não  tendo  sido  suprida  toda

necessidade de frio, não era esperada a manifestação de lanosidade de intensidade alta.

No entanto, é possível que a teoria de que a falta de frio no período outono inverno pode

levar a uma maior manifestação de lanosidade seja verdadeira. 

Outra  consideração  que  deve  ser  pensada  é  a  suscetibilidade  das  diferentes

cultivares aos danos por frio. Em anos com menor disponibilidade de frio entre os meses

de abril  a outubro, é possível que estas cultivares apresentem maior manifestação de

lanosidade, após o armazenamento refrigerado.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A falta de temperaturas baixas para quebra de dormência, observadas no período

de abril/maio  a  setembro/outubro,  na  região  de Urussanga,  SC,  pela  teoria,  pode ter

influenciado  na  manifestação  de  danos  por  frio  e  na  falta  de  resultados  positivos

observados no tratamento de condicionamento térmico, nas cultivares analisadas nesta

região.

O condicionamento térmico não foi efetivo em evitar ou adiar a manifestação de

lanosidade.
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Resumo: A aclimatação consiste na última etapa da produção de mudas pelo processo de cultura de teci-
dos in vitro. A bananeira (Musa spp.) é uma das espécies em que perdas excessivas de água nas fases ini -
ciais da aclimatação, ocasionam baixo desenvolvimento e pegamento das plântulas. Este fato deve-se, prin -
cipalmente, às alterações morfoanatômicas, como aumento na densidade estomática, inadequação no fun-
cionamento estomático e redução de camada de cera epicuticular das plântulas, acarretadas pelo ambiente
artificial dos frascos de cultivo. Este trabalho objetivou avaliar o efeito de dióxido de silício (SiO2) nas carac-
terísticas estomáticas de Musa spp. Foi utilizado delineamento experimental inteiramente casualizado, com
24 repetições e três tratamentos, sendo: 0,35 g l-1, 0,70 g l-1 e 1 g l-1, sendo adicionados ao meio de cultura
de enraizamento e alongamento. As amostras foram extraídas de plântulas formadas após 40 dias in vitro,
plenamente enraizadas, no terço médio do limbo da primeira folha plenamente desenvolvida. Realizou-se
ampliação de 250 vezes em microscópio óptico, fotografando as amostras e processando-as através de um
software de mensuração de imagens, Imagej. Foi avaliado a densidade estomática em mm² na face adaxial
e abaxial e mensurado as características dimensionais dos estômatos abaxiais. Houve diferença significati-
va na característica de densidade estomática na face abaxial, reduzindo à medida que as doses aumenta-
ram. Na face adaxial a testemunha apresentou a menor densidade, na dose 0,35 g.l-1 foi encontrado a maior
densidade. Para os parâmetros dimensionais, houve redução do diâmetro equatorial para o tratamento de
maior dosagem. O diâmetro polar apresentou o maior comprimento na dose 0,35 g.l-1 e o menor valor em 1
g.l-1. Embora tiveram algumas diferenças estatísticas nas características dimensionais estomáticas, sendo
estes parâmetros determinantes da funcionalidade estomática, não houve variação significativa para a variá-
vel de funcionalidade dos estômatos.
 

Palavras-Chave: Bananeira, cultivo in vitro, estômatos, silício

1 INTRODUÇÃO

A cultura de tecidos  in vitro  é a forma mais garantida de pureza varietal com

elevado padrão fitossanitário. Em constante ascensão, dados econômicos apontam que,

mundialmente no ano de 2014, foram produzidas 1 bilhão de mudas por esta técnica (FI -

NANCIAL TRIBUNE, 2015). De acordo com Carvalho et al., (2012), as frutíferas mais pro-

duzidas por cultura de tecidos são: banana, abacaxi, morango, maçã, amora e uva. O

Brasil está entre os principais produtores de banana do mundo. Santa Catarina é o segun-

do estado com maior produtividade no país, apresentando 24,02 t ha-1 (IBGE, 2015). Pos-

suindo destaque a região do extremo sul catarinense, a frutífera é a principal fonte de ren-

da de muitas famílias de agricultores com até 10 ha, representando 54,5% dos agriculto -

res da região (ESTEVAM; FABRIS, 2017).

Com seu início voltado à pesquisa, atualmente tem-se tornado atividade econô-

mica crescente principalmente na produção de mudas em larga escala e na multiplicação

de plantas ornamentais de alto valor agregado.  No Brasil foram produzidas em torno de
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7,5 milhões de mudas de Musa spp., pelo método de cultura de tecidos (CARVALHO et

al., 2011). Vários entraves limitam a expansão do setor, destacando-se o elevado custo

de produção da muda e a dificuldade de aclimatação de algumas espécies. A dificuldade

de aclimatação limita a expansão do setor no desenvolvimento de protocolos que possibi-

litem trabalhar eficientemente com maior número de espécies, visto que alterações morfo-

fisiológicas ocorrem nas condições in vitro e incapacitam algumas espécies de se estabe-

lecerem nos processos de aclimatação. Dentre as alterações morfofisiológicas, destacam-

se o aumento na densidade estomática coincidindo com a ineficiência no mecanismo de

abertura e fechamento estomático (CAMARGO et al., 2007; COSTA et al., 2009). Associa-

do a isto, é comum pouca deposição de cera epicuticular, baixa eficiência fotossintética e

rudimentaridade dos vasos condutores (FORTUNATO, 2009; ASMAR, 2010). Estas alte-

rações resultam no lento desenvolvimento inicial de plântulas além de aumentar a incidên-

cia de morte por murcha permanente, acarretando na perda de plântulas e desuniformida-

de do viveiro. O silício é um elemento benéfico que após absorvido e translocado, depo-

sita-se nos tecidos na forma de sílica amorfa hidratada (H4SiO4), tanto nas paredes celula-

res abaixo da cutícula quanto nos espaços intercelulares, promovendo alterações morfoa-

natômicas em algumas espécies de plantas (TAIZ; ZEIGER, 2009; ASMAR, 2010). Dentre

as alterações é possível o aumento na estabilidade da membrana celular, alteração na

densidade e no formato dos estômatos e fortificação dos vasos condutores. Estas altera-

ções podem beneficiar o processo de aclimatação das espécies que possuam capacidade

de acumular o elemento, como a bananeira (Musa spp.) que possui alta capacidade acu-

mulativa deste elemento, chegando a 3,8% de sua matéria seca. Este trabalho teve como

objetivo avaliar a influência do Dióxido de Silício (SiO2) na densidade estomática abaxial e

adaxial bem como nas características dimensionais dos estômatos, considerando estes

aspectos  morfológicos importantes desempenhadores na eficiência  do  uso d’água em

plântulas.

2 METODOLOGIA

O  estudo  foi  realizado  nas  dependências  do  Instituto  Federal  Catarinense

Campus  Santa  Rosa  do  sul,  com  metodologia  de  cultivo  in  vitro baseada  nas

recomendações da EMBRAPA (CARVALHO et al., 2012), com algumas modificações.

Foi utilizado o meio de cultura MS (MURASHIGE; SKOOG, 1962), tendo como

base para todos os meios: 30 g l-1 de sacarose e 4 g l-1 de ágar e pH ajustado em 5,8. Os

hormônios  variaram  em  decorrer  da  etapa  de  cultivo,  sendo:  1  mg.l-1 de  6-

benzilaminopurina (BAP) durante a fase de estabelecimento; 3,5 mg.l-1 de BAP e 0,2 mg.l-
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1 nas etapas de multiplicação e 0,2 mg.l-1 de ácido indolil-3- butírico (AIB) durante a etapa

de alongamento e enraizamento. Os meios de cultura foram esterilizados em autoclave a

121ºC por  20 minutos.  Foram utilizados frascos do tipo  snapcap  de 220 ml  contendo

aproximadamente  40  ml  do  meio  de  cultura.  Para  todos  os  meios  foi  adicionado

streptomicina 100 mg.l-1 e polivinilpirrolidona 4 g.l-1 para conter contaminação associada à

bactéria e polifenóis causadores de oxidação. O produto utilizado para fornecimento de

silício foi o Sifol®, com 25% de SiO2  e 15% de K2O. As doses variáveis dos tratamentos

foram adicionadas no meio de enraizamento, sendo: 0,35 g.l-1, 0,7 g.l-1 e 1 g.l-1  (1,4 ml,

2,8 ml e 4 ml equivalentes em Sifol®).  Devido ao fato do produto conter K2O em sua

formulação e seu pH ser próximo a 15, foram necessários reajustes no meio de cultura

para isolar o efeito do silício sobre as variáveis por conta do aumento significativo nas

concentrações de Potássio. Tornou-se necessário reduzir a utilização de KNO3 no meio à

medida que se  acresciam as doses do produto.  A diminuição do Nitrogênio  no meio

ocasionada pela redução das doses de KNO3  pôde ser reequilibrada com a utilização de

HNO3,  considerando que uma demanda proporcional  de ácido tornou-se necessária  à

medida que as doses de Sifol® aumentavam. Para demais ajustes de pH se utilizou HCl.

Foram utilizados como matrizes rizomas de mudas do tipo chifre e chifrinho de

bananeiras do grupo Cavendish cv. ‘Galil 7’. Após a escolha e retirada dos rizomas, estes

foram cortados em tamanhos aproximados de 25 cm e posteriormente foram lavados em

água  e  transferidos  para  recipientes  com  solução  de  hipoclorito  de  sódio  1%,

permanecendo imersos por 24 horas.

A redução dos rizomas foi realizada em uma bancada esterilizada com álcool

70%. Foram realizadas incisões verticais retas, até o tamanho de 4 cm (2 cm parte aérea

+ 2 cm rizoma) e 2 cm de diâmetro, sendo imersos em solução de hipoclorito de sódio

0,5% acrescido  de  polissorbato-20  para  transferência  a  câmara  de  fluxo  laminar.  Na

câmara de fluxo laminar  foram realizados os procedimentos de assepsia dos rizomas

reduzidos, ocorrendo em três etapas: Imersão em álcool 70% por 2 minutos, imersão em

solução com hipoclorito  de  sódio  2,5% acrescido  de 20 gotas  polissorbato-20 por  15

minutos e tríplice enxágue de 6 minutos em água destilada esterilizada. Após a assepsia,

os ápices caulinares foram extraídos com bisturi e pinça, contendo 0,5 cm de diâmetro por

1 cm de altura total. A inoculação em meio de cultura de estabelecimento acontecia na

medida que os ápices caulinares fossem extraídos. 

Os explantes inoculados em meio de estabelecimento foram acomodados em

incubadoras BOD onde permaneceram por 40 dias em temperatura de 25 ºC, com  7 a 10

dias em escuro e posteriormente em iluminação artificial  com intensidade 30 W m- 2 e

fotoperíodo de 14 horas. Após estabelecimento, na câmara de fluxo laminar, os explantes
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foram seccionados longitudinalmente para inibir  a dominância apical,  seguindo para o

meio de multiplicação, permanecendo nesta etapa por 40 dias até a repicagem. Diversas

repicagens podem ser realizadas durante o processo, chegando seguramente até 6 para

variedades do grupo Cavendish. Optou-se por utilizar os explantes da primeira repicagem

por  questões  operacionais.  O  material  repicado  foi  transferido  para  meios  de

enraizamento sem doses de silício, permanecendo por 40 dias. Após este período, foram

selecionadas três plântulas que apresentavam uniformidade  de desenvolvimento, sendo

realizado a retirada de toda área foliar e radicular para avaliação como testemunha.  Os

explantes  foram reposicionados  nos  meios  de  enraizamento  para  desenvolvimento

radicular e apical nos meios contendo Silício. Os explantes reinoculados permaneceram

em desenvolvimento novamente por 40 dias, até estarem plenamente desenvolvidos..

Para extração das amostras do limbo foram selecionadas as folhas seguindo

padrões anatômicos semelhantes. As amostras foram cortadas com bisturi no tamanho

aproximado de 3 mm x 3 mm, sendo imersas em solução de hipoclorito de sódio a 0,5%

de  cloro  ativo  por  15  horas.  O  uso  de  cloro  nas  amostras  foi  necessário  para

despigmentação do tecido, melhorando visibilidade das amostras no microscópio óptico.

Foi  utilizado  ampliação  de  250x  nas  amostras,  tendo  acoplado  sobre  a  ocular  do

microscópio  um  suporte  para  fixação  de  câmera,  conectada  a  um  computador  pa

armazenamento das imagens amostrais. Para parâmetro de tamanho foi  utilizado uma

lamínula de calibre com diferentes diâmetros microscópicos. 

Posterior ao armazenamento de todas as fotografias das amostras, foi utilizado

um software de processamento de imagens, Imagej que, baseando-se na lamínula de

calibragem, através da relação entre pixels e distância real, tornou possível  realizar a

biometria com precisão. A análise estatística foi realizada utilizando o software de análise

estatística SISVAR, avaliando a variância dos dados e a diferença entre as médias pelo

teste de Tukey (p < 0,05).

Figura 01 – A) Calibragem com ampliação da lamínula de calibre; B) Biometria individual
de estômato; C) contagem de estômatos em área predeterminada.

Fonte: Os autores.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Houve diferença significativa entre as características de densidade estomática

do limbo foliar, tanto abaxial quanto adaxial, para os explantes de Musa spp., cv. ‘galil 7’

para as doses de dióxido de silício adicionadas em meio de cultura. Estes resultados

refletem sua absorção e capacidade de ocasionar  diferenciações morfoanatômicas  nos

explantes. 

A redução da  densidade estomática  na  face  abaxial  do  limbo  foi  de  maior

significância, considerando a contínua redução do número de estômatos à medida que as

doses de silício aumentaram, apresentando os melhores resultados nas doses 0,70 g.l-1 e

1 g.l-1  (Tabela 1).  A face adaxial  não refletiu a mesma tendência, considerando que  a

média  dos tratamentos  contendo  silício  resultou  em aumento  em  sua  densidade

estomática e a testemunha apresentou a menor densidade estomática. Na dose 0,35 g.l-1,

houve aumento significativo na densidade quando comparado com a testemunha, seguido

de um declínio  à medida que as doses aumentaram tendendo a valores menores de

densidade  (Tabela  2).  Estas  diferenças  significativas  nos  estômatos  da  face  adaxial

podem ser questionadas, considerando que o coeficiente de variação foi pouco mais que

o dobro que a face abaxial, possivelmente pelo fato de haverem menos estômatos por

área.  A utilização  da mesma área de  ampliação  e  mensuração  da  face  abaxial  para

adaxial pode não ter sido suficiente para gerar amostras representativas, evidenciando a

necessidade de se trabalhar  com alcance maior  (menor ampliação microscópica),  em

amostras que contenham menor densidade estomática.

Asmar  (2010),  encontrou  redução  na  densidade  estomática  tanto  abaxial

quanto adaxial utilizando K2SiO3 para cv. ‘maça’ encontrou valores médios de densidade

estomática adaxial duas vezes maiores que os deste trabalho. Possivelmente esta seja

uma característica da cultivar, considerando que Costa (2009) encontrou valores adaxiais

muito próximo aos resultados deste trabalho ao observar a densidade estomática da cv.

‘Preciosa’. Os valores obtidos de densidade abaxial neste trabalho se assemelham aos

encontrados por ambos autores. 
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Torna-se  evidente  que  a  Musa  spp.,  possuí  um  número  significativamente

maior de estômatos em sua face abaxial quando comparado com a face adaxial. Este

aspecto as caracteriza como plantas anfi-hipoestomática (SANDOVAL, 1994; COSTA et

al.,  2009).  Apresentando estômatos em ambas faces do limbo com predominância na

região abaxial. Esta característica é comum em plantas de clima tropical, considerando

seu processo evolutivo em beneficiamento do uso d’água, mantendo maior concentração

estomática  na  face  inferior  do  limbo,  protegendo  as  zonas  de  maior  transpiração  da

irradiação solar direta. Além disso, a arquitetura foliar em forma de arco permite criar uma

camada limítrofe protegida nessas zonas.

Tabela 01 – Densidade estomática encontrada em explantes desenvolvidos por 40 dias in
vitro em meio com e sem silício. 

Tratamento

Densidade Estomática (estômatos/mm2)

Abaxial Adaxial

0 g.l-1 92,08 a 17,70 c

0,35 g.l-1 81,87 b 28,75 a

0,70 g.l-1 66,87 c 23,75 ab

1 g.l-1 67,50 c 22,5 bc

CV (%) 7,92 16,69
Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 

Fonte: Os autores.

Além da densidade, a funcionalidade estomática é outro fator que influência na

eficiência do uso d’água pelas plântulas. De acordo com Castro et al. (2009) a funcionali-

dade estomática é considerada a divisão entre diâmetro polar pelo diâmetro equatorial. 

Com relação as características dimensionais dos estômatos, houve diferença

estatística para o diâmetro polar e equatorial dos estômatos. Para o diâmetro polar houve

redução significativa para meios com maiores concentrações de silício. Em contrapartida,

houve uma tênue tendência de redução dos diâmetros equatoriais, embora tenham-se di-

ferido estatisticamente somente a dosagem 0,35 g.l-1 da 1 g.l-1. 

Embora houve algumas diferenças estatísticas nas características dimensio-

nais estomáticas, não houve diferença estatística entre os valores de funcionalidade esto-

mática

Além das doses, outro fator pode interferir nas características morfológicas dos

estômatos são as fontes de silício utilizadas. Asmar (2010), encontrou diferenças signifi-

cativas em ambas faces do limbo utilizando diferentes fontes de silício, sendo: Na2SiO3, K2-

SiO3 e CaSiO3.
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Tabela 02 – Características dimensionais estomáticas encontradas em explantes desen-
volvidos por 40 dias in vitro em meio com e sem silício. 

Tratamento Diâmetro Polar Diâmetro Equatorial Funcionalidade Estomática

0 g.l-1 24,83 a 8,04 ab 3,20 a

0,35 g.l-1 23,14 ab 8,08 a 2,89 a

0,7 g.l-1 22,16 b 7,44 ab 3,05 a

1 g.l-1 21,80 b 7,17 b 3,06 a

CV (%) 12,15 7,68 19,95
Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 

Fonte: Os autores.

O silício mostrou-se como um elemento benéfico quanto adicionado ao meio de

cultura para cultivo in vitro de Musa spp., modificando alguns os aspectos morfológicos 

dos estômatos bem como sua densidade no limbo foliar, sem alterar a funcionalidade es-

tomática. 

Embora a média geral dos estômatos na face adaxial do limbo tenha aumenta-

do, a redução na face abaxial torna-se muito mais relevante do ponto de vista da eficiên-

cia do uso d’água considerando o total reduzido.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O SiO2 adicionado em meio de cultura para Musa spp., cv. ‘Galil 7’, promove

alterações na densidade estomática bem como sua morfologia.

Pode-se inferir que a significativa redução da densidade estomática abaxial por

conta da adição de silício promove melhorias na eficiência do uso d’água pelas plântulas,

beneficiando seu processo de aclimatação.

Não houve diferença significativa entre os tratamentos para a funcionalidade

estomática.
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Resumo:  No Brasil as competições robóticas são organizadas pelas universidades, escolas e empresas que 
buscam soluções tecnológicas inovadoras. Uma das competições mais conhecidas é a Winter Challenge 
organizada pela empresa RoboCore, na qual máquinas se enfrentam em batalhas utilizando diversos métodos 
de combate para destruir ou imobilizar o robô adversário. A competição desafia as pessoas a criarem seus 
próprios robôs aplicando diretamente seus conhecimentos adquiridos. Geralmente os participantes do evento 
são estudantes universitários, mas qualquer pessoa pode competir. A Universidade Federal de Santa Catarina 
é representada pela equipe Quantum Team para participar da competição e construir os robôs. Para a 
competição foi construído o robô Antares II para a categoria de combate LightWeight 27,3 kg. A equipe 
construiu o robô desde a parte mecânica, elétrica, eletrônica e montagem. O Antares II tem como diferencial 
um escudo giratório que tem como objetivo atacar e defender-se dos adversários. Dessa forma, este artigo 
tem como objetivo apresentar a arquitetura e características do robô de combate Antares II, construído pela 
equipe Quantum Team da Universidade Federal Santa Catarina. Foi possível desenvolver o robô por 
completo, além de testar seu funcionamento. O robô conseguiu atender as funcionalidades definidas para o 
combate na competição Winter Challenge. Esta pesquisa tem uma abordagem qualitativa e aplicada.  
 
Palavras-Chave: Arquitetura, robô de combate, competição 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Competições de robótica têm-se tornado cada vez mais comuns pelos incentivos 

das universidades, escolas e empresas que buscam novos conhecimentos e soluções 

inovadoras (VERHOEFF, 2013). Estas competições são adequadas para o 

desenvolvimento, testes, investigação e possibilidade de desenvolver diversas áreas da 

ciência e tecnologia (ALMEIDA et al., 2000, p.2). 

No Brasil existe o evento Winter Challenge organizado pela RoboCore, na qual 

robôs se enfrentam em batalhas utilizando diversos métodos para destruir o adversário. Na 

competição existem diversas categorias que os robôs podem ser desenvolvidos. A 

categoria de combate é subdividida nas seguintes categorias: LightWeight: 27,3 kg, 

FeatherWeight: 13,6 kg, HobbyWeight: 5,5 kg, BeetleWeight: 1,4 kg e AntWeight: 450 g. 

Nesta competição os participantes são geralmente equipes de universidades, mas qualquer 

pessoa pode desenvolver seu robô de combate e batalhar contra as equipes. 

 A equipe Quantum Team da Universidade Federal de Santa Catarina participa 

do evento desde 2017, na qual desenvolve seus próprios robôs desde a parte mecânica, 

elétrica, eletrônica, montagem e construção. Para participar da competição na categoria de 

combate LightWeight a equipe construiu o Antares II. Dessa forma, o presente artigo tem 

como objetivo apresentar a arquitetura do robô de combate Antares II, além de descrever 

as principais características do robô. 
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 O artigo está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a 

Metodologia. Na Seção 3 descreve os Trabalhos Relacionados. Na seção 4 é apresentada 

a Arquitetura. Na seção 5 Considerações finais. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Nesta seção relata-se de que maneira se procede a pesquisa para a realização 

do estudo proposto. A pesquisa tem uma abordagem qualitativa e aplicada.  

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados IEEE, 

Google Scholar e Scopus para identificar a existência de trabalhos relacionados. A segunda 

etapa foi descrever a arquitetura e as principais características do robô. Foi descrito os 

componentes mecânicos, eletrônicos, arma, a estrutura externa e o funcionamento dos 

mesmos. Por fim foi descrito os resultados do projeto e os testes realizados com o Antares 

II. 

 

3 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

No trabalho desenvolvido por Souza et al. (2009) é apresentado um robô de 

combate que foi desenvolvido com o intuito de participar do evento Winter Challenge. Com 

base no projeto desenvolvido no SolidWorks partiu-se para a montagem do robô. A carcaça 

foi feita de nylon. A arma utilizada foi uma hélice feita de aço mola, que tem como objetivo 

atacar os adversários e ao mesmo tempo se defender. Para a rotação da arma foi utilizado 

um motor de furadeira/parafusadeira Dewalt 18 V, e polias em “V”. Após fixado o eixo 

projetou-se o mancal para acoplar o motor responsável por fazer a hélice girar. Para fixar a 

carcaça foi utilizado o parafuso Allen M4 x 30 mm. Para a locomoção foram usados 2 

motores da Magnet Marelli. Os motores foram ligados a um mancal feito de latão por meio 

de uma redução 6:1. Na eletrônica do robô Killer foi utilizado uma placa de controle. A parte 

principal desta placa é o microcontrolador.  

O robô Federal M.T. desenvolvido pela Equipe Uairrior (2019) teve sua estrutura 

composta de Duralumínio 7075-T6, com encaixes precisos, o que facilitou e agilizou a 

montagem, beneficiando a resistência da estrutura. A parte frontal do robô foi construída 

em aço SAE 1045, por ser um aço mais fácil de ser trabalhado. Duas diferentes formas de 

proteção frontal foram projetadas com a finalidade de potencializar o golpe aplicado nos 

adversários. A sua arma apresentou um estilo bastante agressivo unindo uma rampa e dois 

discos para melhor defesa e elevar mais ainda o impacto. A locomoção apresentou um 
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diferencial, rodas vulcanizadas, que substituíram quatro rodas comuns. Os motores 

utilizados foram da empresa AstroFlight, devido sua relação potência/torque. 

Os robôs descritos anteriormente diferenciam-se e assemelham-se ao Antares 

II em diversos aspectos. Ao comparar o robô Killer com o Antares II notou-se uma grande 

semelhança no modelo de arma utilizada, ambos apresentaram estilo eixo central, na qual 

a arma gira em torno do mesmo. O escudo do Antares II foi feito de aço 1045, cortado a 

laser e unido em várias chapas, o que gerou um perfil específico ao escudo, tornando-o 

mais agressivo no ataque, característica essa que mostrou-se mais eficaz se comparada a 

arma do robô Killer. Na locomoção foram utilizados motores e transmissões da 

parafusadeira DCD 710 da DeWalt, os mesmos utilizados para a rotação da arma do robô 

Killer. Foi utilizado um motor de partida de automóvel para o funcionamento da arma, com 

1600 W de potência. O eixo central foi fixado através de um rolamento de carro que foi 

fixado na carcaça através de cantoneiras. Já no robô Federal M.T. diferentemente do 

Antares II foi utilizado Duralumínio na sua carcaça exterior. Ambos usaram aço 1045 em 

sua estrutura, principalmente na parte das armas por ser um material bastante resistente. 

Os dois robôs apresentaram um grande diferencial na locomoção utilizando rodas 

vulcanizadas.  

 

4 ARQUITETURA DO ANTARES II 

 

No desenvolvimento do Antares II a construção na forma circular permitiu um 

melhor arranjo espacial, levando em conta seu eixo central que está acoplado a arma 

giratória que constitui o sistema de defesa e ataque do robô. Esse sistema baseia-se na 

rotação de uma peça saliente de aço pesando aproximadamente 10 kg, o torque fornecido 

pelo motor em conjunto com a inércia da própria rotação permite causar elevado dano na 

estrutura do oponente. A força Motriz que alimenta a arma é dada por um motor de partida 

de automóvel da Chevrolet com 1600 W de potência. Este motor está acoplado a arma 

através de uma transmissão 90 º e um conjunto correia polias, outro ponto a se destacar é 

a presença de ressaltos pontiagudos em sua estrutura conformada pela junção de diversas 

placas desenhadas com o software Solid Works e cortadas a plasma obtendo-se assim um 

perfil final tridimensional. Para o acionamento foi utilizado relés de alta potência. 

O sistema elétrico é alimentado por  3 baterias de LiPo (Lithium Polymer Battery 

- Bateria de Polímero de Lítio) com a configuração: 3S, 40C, 2,2A (3 células de 3,7 Volts 

cada somando 11,1 volts, 40*2,2A = 80,8 Ampéres na corrente de descarga, 2,2 Amperes 

de capacidade (Ah), respectivamente) este modelo de bateria diferencia-se das demais, 

pois tem a capacidade de descarregar altas energias sem sofrer danos, foram escolhidas 
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por apresentarem uma corrente de até 240 Amperes(juntas), leveza (150 a 180 gramas) e 

tamanho reduzido. Contudo, são instáveis e exigem cuidado no seu manuseio. 

A eletrônica de potência do sistema de locomoção do Antares II foi baseada em 

pontes H IBT_2 composta por um CI Bts 7960 que suporta até 43 amperes em conjunto a 

um controlador arduino UNO R3 2560 baseado no CI Atmel 2560. Através da programação 

o arduino é capaz de identificar os comandos e repassá-los para a eletrônica de potência 

da locomoção, permitindo assim movimentos precisos e ajustáveis.  

Para controlar o robô foi utilizado um conjunto rádio e receptor da marca Flysky 

com 10 canais de comunicação, com operação na faixa dos 2,4 GHz. 

Em relação a força motriz do sistema de sistema de locomoção utilizou-se um 

conjunto motor e transmissão de parafusadeira DeWalt DCD 710 acoplado em um sistema 

de mancais móveis e eixos interligados a rodas de borracha fundida, possibilitando uma 

elevada estabilidade e aderência em superfícies distintas. Este sistema é considerado 

robusto, prático e de fácil instalação.   

O grande diferencial que o Antares II apresenta é sua arma que permite 

simultaneamente ataque e defesa, também é importante ressaltar sobre sua estrutura 

construída em aço 1045 que apresenta elevada resistência a deformações. Pode-se 

observar na Figura 01 o escudo desenvolvido pela equipe. 

 

Figura 01 - Arma do robô Antares II 

 

Fonte: elaborada pelos autores 

 

 

Essas características tornam o robô mais estável nos confrontos, sua estrutura 

e arranjo sistemático permitiu noções de distribuição de massa, estudos de inércia e 

movimento. Na Figura 02 é apresentado o Antares II. 
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Figura 02 - Antares II 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Ao finalizar a montagem do robô, foram realizados alguns testes de 

funcionamento, com objetivo de identificar possíveis problemas.  

O primeiro teste realizado foi para checar o funcionamento do motor, assim 

baterias de LiPo foram conectadas ao mesmo para verificar seu desempenho quando 

exposto a situações extremas.  

O segundo teste teve como objetivo analisar se o robô estava se locomovendo 

perfeitamente. Para isto o Antares II foi levado a um local adequado simulando um ambiente 

de competição. Iniciou-se o teste verificando o comportamento do robô ao deslocar-se para 

frente e para trás. Em seguida analisou-se o comportamento ao se deslocar para direita e 

para esquerda. Por fim, a rotação foi testada tanto no sentido horário quanto no anti-horário. 

Alguns problemas foram identificados e novos ajustes foram feitos para corrigi-los. 

O terceiro teste realizado foi o de funcionamento da arma, no qual objetos de 

alta resistência foram utilizados para simular robôs e deste modo confrontá-los para checar 

a eficiência do escudo no ataque e na defesa, desta forma comprovou-se sua simetria (sem 

trepidação durante a rotação da arma), e sua capacidade de ataque em qualquer direção, 

outro ponto a se destacar é sua estabilidade durante o ataque, pois a maior parte da energia 

da arma foi dissipada no objeto, mantendo o robô rente ao chão no momento do ataque. 

E por último realizou-se um teste geral do funcionamento do robô, todas as 

funcionalidades foram acionadas ao mesmo tempo para verificar o desempenho do robô 

num todo. 

 O Antares II mostrou-se bastante eficaz durante os testes realizados. Após as 

modificações necessárias realizou-se mais alguns testes, e os resultados obtidos foram 

bastantes positivos mostrando a eficácia e resistência do robô construído. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com os testes finais que foram realizados, foi possível analisar que o projeto do 

Antares II alcançou todos os objetivos. Após os ajustes realizados, novos testes foram feitos 

e obtiveram como resultado um bom funcionamento do Antares II. Com isso, pode-se 

ressaltar que o robô está apto para representar a Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) na competição Winter Challenge.  Além disso, a equipe conseguiu desenvolver o 

projeto em tempo hábil e qualificar todos os membros pertencentes a sub - equipe do 

Antares II.   

O Antares II foi apresentado em diversas escolas de Ensino Básico do município 

de Araranguá, em feiras desenvolvidas pela UFSC e em Centros sociais para crianças e 

adolescentes. A equipe tem por finalidade alcançar não apenas os estudantes dos cursos 

da UFSC Campus Araranguá, mas promover a integração entre a Universidade e as 

Escolas de Ensino Médio. Dessa forma a equipe Quantum Team funciona como uma 

mediadora para com esses estudantes e a Universidade. O projeto ainda contribui para a 

formação acadêmica e profissional dos membros através de aplicações práticas do 

conhecimento adquirido no decorrer da graduação, assim estes levam seus conhecimentos 

aos alunos das Escolas de Educação Básica incentivando-os a manterem contato com a 

robótica. 

Como trabalho futuro pretende-se aperfeiçoar as funcionalidades já existentes 

do Antares II, além de buscar materiais de maior qualidade para o robô continuar 

competindo nas próximas edições.  
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Resumo:O Brasil é o grande centro de diversidade das espécies de pimentas, que possuem uma vida pós 
colheita curta, sendo bastante perecíveis em condições naturais. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 
qualidade e conservação de pimentas ‘Biquinho’, ‘Chapéu de Bispo’ e ‘Malagueta’ armazenadas em frio sob 
atmosfera normal e modificada. O experimento foi realizado no Instituto Federal Catarinense - Campus 
Santa Rosa do Sul no ano de 2019, sendo constituído de 2 tratamentos, atmosfera normal (ATN) e 
modificada (ATM). Os frutos foram colhidos, lavados, selecionados, sanitizados e após acondicionados em 
bandejas plásticas com abertura na parte superior para o tratamento em atmosfera normal enquanto para o 
tratamento atmosfera modificada os frutos foram colocados em bandejas de polietileno lacradas. O 
armazenamento ocorreu em câmara fria a temperatura de 0ºC, por  até 60 dias. Análises foram realizadas 
aos 0, 15, 30 e 45 dias para a cultivar Malagueta, aos 0, 10, 20, 30 e 40 dias para a cultivar Chapéu de 
Bispo, e 0,15, 30, 45 e 60 dias para a cultivar Biquinho, para perda de massa fresca, sólidos solúveis, 
acidez titulável. O teor de SST oscilou em todas as cultivares. Só houve diferença de acidez na cultivar 
Biquinho aos 15 e 60 dias de armazenagem. A perda de massa fresca foi maior no tratamento ATN nas três 
cultivares. Devido a isso, o armazenamento em atmosfera modificada a 0ºC é o mais recomendado para as 
cultivares de pimentas avaliadas. 
 
Palavras-Chave:Capsicumchinense, armazenamento refrigerado, conservação.  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 O centro de origem das pimentas do gênero Capsicum é a América do norte, 

porém, diversas espécies deste gênero surgiram em diferentes locais da América Central 

e América do Sul, em países como Brasil, México, Bolívia e região do Caribe. É uma 

planta com hábito de crescimento variável que depende principalmente da espécie e das 

condições de cultivo. É uma planta autógama, com o sistema radicular pivotante,suas 

flores são hermafroditas e utilizadas para identificação das espécies, produz frutos com 

diferentes formatos, pungência, cores e tamanhos. No entanto existe uma exclusividade 

deste gênero, a produção de um alcalóide denominado capsaicina e, devido a esta 

substância, as pimentas deste gênero são classificadas em doces e picantes (EMBRAPA, 

2007).  

 O cultivo de pimenta apresenta muitas vantagens como a facilidade na realização 

de tratos culturais, ser um condimento utilizado no preparo de diversas receitas devido as 

suas propriedades como a cor, presença de capsaicina que a torna picante e 

suaspropriedades medicinais que dentre os diversos benefícios apresenta ação 

analgésica, antioxidante, anti-inflamatória e anticancerígena, além de favorecer a redução 

de coágulos no sangue e ser rica em vitaminas (EMATER, 2016). É uma cultura que pode 

ser cultivada em todo o país e economicamente apresenta grande importância, pois 
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estáentre as dez hortaliças mais produzidas totalizando anualmente 280 mil toneladas 

produzidas em 13 mil hectares (A LAVOURA, 2016). 

A composição gasosa do ambiente (dióxido de carbono, oxigênio e nitrogênio) 

pode ser alterada por meio da atmosfera modificada que proporciona um aumento na 

porcentagem de dióxido de carbono e redução na porcentagem de oxigênio, acarretando 

em menor deterioração pela redução na taxa de respiração do produto(CHITARRA e 

CHITARRA, 2005).Já o aumento da temperatura pode acelerar a deterioração do produto 

sendo que um aumento de 10°C acima da temperatura ideal de armazenamento ocasiona 

um aumento de 2 a 3 vezes na taxa de deterioração (PINTO; MORAIS, 2000). 

Em trabalho realizado com pimentas ‘Cumari do Pará’, ‘Murupi’, ‘Bode Amarela’ e 

‘Bode Vermelha’, que foram submetidas a tratamento com e sem embalagem de filme de 

PVC e mantidos sob duas temperaturas, 8ºC e 24ºC, Gravina, Henz e Carvalho (2009) 

verificaram que os frutos armazenados sem embalagem ea temperatura de 

24ºCapresentaram uma perda diária de massa fresca de 2,5%, e quando completaram 

sete dias de armazenamento apresentaram-se enrugados e sem valor comercial 

associado a presença de fungos e bactérias. Já para as pimentas embaladas e 

armazenadas a uma temperatura de 8°C, mesmo aos 22 dias após o armazenamento, 

apresentaram baixa incidência de fungos e pequena perda de massa fresca, 

demonstrando ser um meio adequado de conservação de pimentas. 

De acordo com Mattos et al. (2007), pimentas das cultivares Cumari Amarela e 

Cumari Laranja demonstraram atividade respiratória bastante similar ao comportamento 

de frutos climatéricos com picos de evolução de produção de dióxido de carbono e em 

seguida decréscimo na taxa de dióxido de carbono produzida, comportamento que não foi 

observado nas de ‘Cheiro’, ‘Bode Verde’, ‘Bode Amarela’ e ‘Bode Vermelha’.  Os efeitos 

da atmosfera modificada são maiores em frutos climatéricos, porém também atua na 

manutenção da qualidade em frutos não climatéricos, sendo que em ambos proporciona 

um decréscimo no escurecimento interno de frutos (COSTA; RIBEIRO; KOBLITZ, 2011). 

O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da atmosfera normal e modificada na 

qualidade e determinação da capacidade de armazenamento refrigerado de pimentas 

‘Biquinho’, ‘Malagueta’ e ‘Chapéu de Bispo’ cultivadas em Santa Rosa do Sul no extremo 

sul catarinense. 

 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Pós-colheita do Instituto Federal 

Catarinense Campus Santa Rosa do Sul, localizado na cidade de Santa Rosa do Sul, 
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Santa Catarina, com pimentas do gênero Capsicum das cultivares ‘Chapéu de Bispo’, 

‘Biquinho’ e ‘Malagueta’ plantadas em 2018 e colhidas em 2019. 

As pimentas foram colhidas por cultivar coletando todas as pimentas que se 

apresentaram no estado de maturação apto para comercialização. Após a colheita estas 

foram transportadas até o Laboratório de Pós-colheita, onde foram desinfetadas em 

solução de água e hipoclorito de sódio a 0,5%, limpeza de patógenos e remoção de 

impurezas, para posteriormente serem secas. Pimentas sem danos e com a maturação 

ideal foram selecionadas para confecção dos tratamentos de atmosfera normal (ATN) e 

atmosfera modificada (ATM).  

Pimentas do tratamento atmosfera normal foram depositadas embandejas 

plásticas com tampa (tipo PET) com dimensões internas de 80x80x40 milímetros para as 

cultivares Biquinho e Malagueta e de 240x166x76 milímetros para a cultivar Chapéu de 

Bispo, todascom as tampas aberta.As pimentas do tratamento atmosfera modificada 

foram depositadas no mesmo tipo de embalagens, mas com as tampasvedadas, 

impedindo trocas gasosas com o ambiente.  

O armazenamento ocorreu em câmara fria a temperatura de 0ºC e 70% de 

umidade relativa, por  até 60 dias. Análises foram realizadas aos 0, 15, 30 e 45 dias para 

a cultivar Malagueta, aos 0, 10, 20, 30 e 40 dias para a cultivar Chapéu de Bispo, e 0,15, 

30, 45 e 60 dias para a cultivar Biquinho. 

Após cada período de armazenamento foram realizadas as análises de:perda de 

massa fresca que foi medida pesando todas as pimentas da amostra no dia da instalação 

e no dia da análise dos demais parâmetros;sólidos solúveis (°Brix)medidos com 

refratômetro digital de bancada, em 10 pimentas; acidez titulável(% ácido cítrico) realizada 

com hidróxido de sódio, utilizando dez gramas de pimenta para a cultivar Chapéu de 

Bispo, 6 para a pimenta Biquinho e quatro para a cultivar Malagueta. Para a realização 

das análises foram utilizados 10 pimentas de cada cultivar compondo peso aproximado de 

50g, 60g e 200g para as cultivares Biquinho, Malagueta e Chapéu de Bispo, 

respectivamente.  

O delineamento utilizado foi o esquema fatorial 2x5 sendo dois tratamentos (ATN 

e ATM) e 5 datas de saídas (0, 10, 20, 30 e 40 dias) e quatro repetições para a cultivar 

Chapéu de Bispo, esquema fatorial 2x5 sendo dois tratamentos (ATN e ATM) e 5 datas de 

saídas (0, 15, 30, 45 e 60 dias) e três repetições para a cultivar Biquinho e esquema 

fatorial 2x4 sendo dois tratamentos (ATN e ATM) e 5 datas de saídas (0, 10, 20, 30 e 40 

dias) e três repetições para a cultivar Malagueta. A análise estatística foi realizada 

individualmente por cultivar através do software SISVAR, e quando foram significativas as 

médias foram comparadas pelo teste Tukey a 0,05% de significância.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A perda de massa frescana cultivar Biquinho(Gráfico 01)apresentou diferenças aos 

30, 45 e 60 dias de armazenamento quando as pimentas armazenadas em atmosfera 

modificada apresentaram menor perda de massa fresca. Na cultivar Chapéu de 

Bispo(Gráfico 01) houve diferenças significativas aos 20 e 40 dias de armazenagem 

quando as pimentas do tratamento ATN apresentaram maior perda de massa fresca. 

Apesar de não ter havido diferenças significativas aos 10 e 30 dias, as pimentas 

armazenadas em ATN apresentaram maiores valores de perda de massa fresca, o que 

com as diferenças observadas aos 20e 40 dias, mostra uma tendência de maior perda de 

água neste tratamento. Para a cultivar Malagueta(Gráfico 01) em todas as saídas de 

armazenagem as pimentas armazenadas em atmosfera normalapresentaram maior 

desidratação. 

 
Gráfico 01- Perda de massa frescaem pimentas das cultivares Biquinho, Chapéu de Bispo e Malagueta 
armazenadas sob atmosfera normal e modificada a 0°C. (*Letras minúsculas diferentes indicam diferenças 
entre tratamentos em cada dia de avaliação.) 
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frutos além de perderem massa podem apresentar murchamento ou enrugamento, o que 

deve ser evitado. Os autores citam que é possível retardar estes danos reduzindo a taxa 

de transpiração, que pode ser feito com aumento da umidade relativa do ar, redução na 

temperatura e na movimentação do ar, e uso de embalagens plásticas protetoras, o que 

pode levar os frutos a uma vida útil de até 30 dias. 

Com relação ao teor de sólidos solúveis (Tabela 01), diferenças ocorrem nas três 

cultivares nas últimas datas de avaliação. Na cultivar Biquinho, ocorreram diferenças aos 

45 e 60 dias de armazenagem e na cultivar Chapéu de Bispo aos 20, 30 e 40 dias de 

armazenagem com oscilação nos teores entre os tratamentos ATN e ATM. Na ‘Malagueta’ 

ocorreram diferenças aos 45 dias de armazenagem quando as pimentas armazenadas 

em ATN obtiveram maior teor de SST. Apesar da oscilação no teores de SS nas 

cultivaresBiquinho e Chapéu de Bispo, nas três cultivares houve uma tendência das 

pimentas do tratamento ATN apresentarem maiores teores de SS, o que pode ser devido 

a uma maior perda de massa fresca das pimentas deste tratamento. 

 
Tabela 01: Sólidos solúveis (ºBrix) em pimentas das cultivares Biquinho, Chapéu de Bispo e Malagueta 
armazenadas sob atmosfera normal e modificada a 0°C. 

  
Tratamento 

Dias de Armazenamento 

  0 10 15 20 30 40 45 60 

Biquinho 
ATN 6,64 a   ---- 6,47 a   ---- 6,32 a   ---- 6,98 a 5,64 b 

ATM 6,64 a   ---- 6,40 a   ---- 6,34 a   ---- 6,20 b 7,11 a 

Chapéu de 
Bispo 

ATN 4,85 a 5,06 a ---- 5,35 a 5,16 a 4,89 b   ----   ---- 

ATM 4,85 a 4,92 a ---- 5,04 b 4,83 b 5,24 a   ----   ---- 

Malagueta 
ATN 8,76 a   ---- 9,04 a   ---- 10,27 a   ---- 11,36 a   ---- 

ATM 8,76 a   ---- 8,64 a   ----   9,42 a   ----   9,10 b   ---- 
*Em cada cultivar, letras minúsculas diferentesindicam diferenças entre tratamentos dentro de cada dia de 
avaliação. 

Os sólidos solúveis são compostos em grande parte por açúcares e ácidos 

orgânicos, que são influenciados no amadurecimento e armazenamento. Quando ocorre 

perda de massa há aumento no teor de sólidos solúveis, por que ocorre a concentração 

dos teores de açúcares no interior dos tecidos (KLUGE e MINAMI, 1997). 

A acidez apresentou diferenças significativas apenas nas pimentasda cultivar 

Biquinho aos 15 e 60 dias de armazenamento (Tabela 02). Nos demais dias de 

armazenamento e nas cultivares Chapéu de Bispo e Malagueta não houveram diferenças, 

e acidez demonstrou um comportamento de oscilação entre os tratamentos. A oscilação 

no teor de acidez titulável durante o armazenamento pode estar relacionada aos 

processos bioquímicos do metabolismo respiratório, que tanto sintetiza quanto consome 

ácidos orgânicos (CHITARRA e CHITARRA, 2005). Os valores de acidez muitas vezes 

variam nos diferentes frutos, como observado por Souza et al. (2009) que não verificaram 
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efeito significativo para a acidez ao longo do armazenamento, em frutos de berinjela, 

verificando uma certa variação nos teores de acidez. 

Tabela 02:Acidez titulável(%ác. cítrico)em pimentas das cultivares Biquinho, Chapéu de Bispo e Malagueta 
armazenadas sob atmosfera normal e modificada a 0°C.  

  
Tratamento 

Dias de Armazenamento 

     0   10    15   20    30   40    45    60 

Biquinho 
ATN 0,27 a   ---- 0,18 b   ---- 0,19 a   ---- 0,21 a 0,25 a 

ATM 0,27 a   ---- 0,25 a   ---- 0,21 a   ---- 0,21 a 0,19 b 

Chapéu de 
Bispo 

ATN 0,14 a 0,13 a   ---- 0,14 a 0,09 a 0,13 a   ----   ---- 

ATM 0,14 a 0,13 a   ---- 0,12 a 0,11 a 0,11 a   ----   ---- 

Malagueta 
ATN 0,23 a   ---- 0,27 a   ---- 0,31 a   ---- 0,34 a   ---- 

ATM 0,23 a   ---- 0,26 a   ---- 0,29 a   ---- 0,27 a   ---- 
*Em cada cultivar, letras minúsculas diferentes indicam diferenças entre tratamentos dentro de cada dia de 
avaliação. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os frutos mantidos sob atmosfera modificada apresentam menor perda de massa 

fresca, importante para manter os frutos com qualidade por maior tempo.  

Houve uma tendência de pimentas do tratamento ATN apresentarem maiores 

teores de sólidos solúveis, nas três variedades ao longo do período de armazenagem. 
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Resumo: O projeto Alimentador Apícola Coletivo à Energia Solar foi desenvolvido para alimentar apiários 
fixos ou migratórios, ou para oferecer água às abelhas em períodos de escassez. É composto por um 
recipiente fechado revestido por um pigmento negro que absorve a radiação solar e converte a energia 
térmica em mecânica, bombeando o alimento para o interior de um tubo espiral multiperfurado ou para os 
interstícios de placas de difusão por capilaridade, permitindo às abelhas uma coleta confortável e sem 
riscos sanitários de contágio por ingestão de patógenos ou de afogamento. A dinâmica de fornecimento do 
alimentador é análoga às curvas de secreção natural dos nectários florais, simulando um fluxo de néctar 
como ocorre nas grandes floradas e estimulando a atividade de coleta das abelhas em períodos 
significativos, aumentando gradual e exponencialmente as quantidades de alimento oferecidas diariamente, 
acompanhando em proporção o aumento da postura da rainha e a crescimento da população de abelhas 
ou, quando empregado como alimentador de emergência ou de subsistência, até que se regularize o 
abastecimento da colmeia e  garanta a sobrevivência da colônia.  O fornecimento da alimentação ocorre 
quando as condições climáticas são favoráveis aos voos de coleta e o ao comportamento higiênico da 
abelha. O fornecimento de água próxima ao apiário é uma medida necessária em regiões de baixa umidade 
relativa favorecendo o trabalho de regulação térmica das colmeias, impedindo o ressecamento das larvas e 
em alguns casos o derretimento dos favos em climas excessivamente quentes e secos. Este artigo tem 
como objetivo apresentar o desenvolvimento, testes, premissas e trabalhos futuros relacionados a um 
alimentador apícola coletivo a energia solar. 
 
Palavras-Chave: desenvolvimento de produtos; apicultura; alimentador coletivo 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O Alimentador Coletivo à Energia Solar de grandes dimensões é normalmente 

construído a partir de tambores de aço com tratamento sanitário interno para transporte 

alimentício, tampa removível, podendo conservar ⅔ do seu volume em alimento de forma 

estéril, distribuidores perfurados reduzem significativamente o contato  do alimento com o 

ambiente, protegendo o fluxo dos dejetos lançados pelas abelhas reduzindo desta forma a 

ingestão de patógenos, como é o caso da nosemose que se transmite pelas fezes das 

abelhas infectadas por esporos e se propaga via oral. Este tipo de volume é de fácil 

transporte pode receber plataforma de distribuição do alimento ou componentes 

necessários para a função de bebedouro facilmente acoplados na parte superior.  Sua 

instalação é rápida e não altera imediatamente a rotina das colmeias já que seu 

fornecimento é lentamente progressivo atingindo seu pico ao final da manhã. A coleta se 

dará de acordo com a necessidade e capacidade da colônia sendo hipoteticamente 

reduzido pelo abastecimento dos favos das colmeias mais fortes, principalmente se 

estiverem confinadas ao ninho. Sua localização deverá ser de uns 20 metros do apiário, 

na área mais exposta ao sol e devidamente nivelado para favorecer a correta circulação 

do alimento na rampa espiralada de distribuição. 
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Castagnino et al. (2015) utilizaram alimentadores coletivos para alimento seco 

constatando um aumento na área de cria de colônias de Apis mellifera, verificando que 

substitutos de pólen, quando finamente moído e disponibilizado no centro do apiário são 

atrativos para as abelhas que após a coleta os armazenam nos alvéolos da colônia. Para 

Castagnino e Júnior (2011), o uso de alimentadores coletivos, utilizando a alimentação 

com substitutos de pólen, oferecida 15 dias antes e durante a floração do barbatimão 

Stryphnodendron adstringens, espécies de planta que causa envenenamentos às abelhas 

pela alta toxicidade do pólen, representa um manejo alternativo viável para a redução da 

mortalidade das crias de Apis mellifera africanizadas, causada pela doença denominada 

Cria Ensacada Brasileira. 

Da mesma forma, os alimentadores coletivos são preferidos pela praticidade e 

facilidade de transporte em alimentação de emergência no estio de chuvaradas, ou 

abertura de sol. Já os alimentadores a energia solar apresentam possibilidade de ajustes 

dos períodos de fornecimento de xaropes, sejam como atrativos ou suplementação 

alimentar, e possibilitando a rápida interrupção ou incremento da vazão para ser utilizados 

como iscas com o objetivo estratégico de desviar as abelhas de floradas susceptíveis à 

aplicação de agrotóxicos ou para escapar da sua resultante deriva, necessitando para 

isso que o apicultor seja informado ou alertado à pelo aplicador ou responsáveis pelo 

controle à tempo. 

Outras finalidades, notadamente a indução da polinização podem fazer o uso 

programado deste tipo de atrativo, conforme experimentado por Rosa Filho (2007) em 

ensaios utilizando modelos de alimentadores à energia solar de 1 litro distribuídos em 

pomares de pera como atrativo. Frisch (1967) fez a primeira referência ao comportamento 

das abelhas comunicarem a distância e a direção do local e características do alimento 

que trazem para a colméia, tendo sido esta descoberta considerada de grande valia para 

a polinização de monoculturas. Procurando controlar este comportamento utilizou 

alimentadores externos coletivos circundados pelas flores de plantas estudadas, não 

obtendo êxito. 

Este artigo tem como objetivo apresentar o desenvolvimento, testes, premissas 

e trabalhos futuros relacionados a um alimentador apícola coletivo a energia solar. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Utilizaram-se vários recipientes metálicos com volumes que variaram de 300 ml 

à 200 litros, pintados de preto fosco,  fechados hermeticamente e dotado de pelo menos 

um duto de saída. Depois de abastecidos com até 2/3 do volume com água ou xarope de 
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açúcar de densidade conhecida os modelos foram expostos ao ar livre, nivelado e 

orientados para maior exposição ao trânsito solar. Observou-se o funcionamento e 

registraram-se os volumes de líquido vertido durante períodos determinados, durante os 

dias necessários ao esvaziamento do alimentador. Foram criados modelos para 

observação da coleta e ensaios relativos ao comportamento coletivo nas plataformas de 

distribuição de alimento bem como a competição entre espécies de hymnopteros. 

Utilizaram-se filmes de alta velocidade para evidenciar preferências massal por box de 

coleta, e registros fotográficos das posições de coleta e anatomia do aparelho bucal, 

planilhas de coleta de dados referentes ao clima local ou dados públicos fornecidos por 

estações meteorológicas do INMET e principalmente as temperaturas, pressão e volumes 

resultantes do funcionamento do alimentador. Para registro da pressão gerada pelo 

aquecimento da câmara de dilatação utilizaram-se manômetros analógicos de 

esfignomanômetros de 300 mmHg, termômetros de imersão digitais e de bulbo para medir 

o aquecimento do líquido e da câmara de dilatação, bem como a temperatura da 

superfície externa do alimentador em relação à velocidade e direção do vento em 

protótipos desenvolvidos especialmente para esta finalidade. 

Foi desenvolvido um modelo especial para veiculação de até cinco tipos de 

líquidos com variações de concentração e densidade, composição ou cores com vistas à 

coleta de informação de depósito do alimento nos favos no interior da colmeia. 

Levantaram-se dados do resfriamento no período noturno, e da inversão da pressão 

interna e pela consequente progressão volumétrica encontrada no sistema. 

Desenvolveram-se alguns protótipos de plataformas para distribuição dos 

líquidos, tendo se definido os de formato cônico em espiral como os mais apropriados 

para oferecer alimentação massiva de forma segura e higiênica. Para veiculação de água 

pura utilizaram-se vidros planos distribuídos de forma piramidal com injeção ao centro, de 

forma a oferecer espaço de pouso para a coleta e reduzir a área de evaporação e 

contaminação por esporos e sujidades. O modelo desenvolvido para veicular água tem 

características especiais que permitem reabastecimento em períodos chuvosos, 

admitindo parcelas armazenadas em um recipiente dotado de um sifão e de um tubo de 

escorva selado por válvula de retenção aberta por gravidade ou pressão negativa e 

fechada pela pressão interna positiva. Esta dinâmica de funcionamento permite recuperar 

excedentes não consumidos de forma a reduzir ao mínimo a exposição do líquido à 

evaporação. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Figura 01 apresenta o modelo teórico desenvolvido. Este modelo consiste em 

um recipiente hermético, preto fosco, provido de um duto para levar o líquido sob pressão 

até a superfície externa. Sua função é veicular água ou líquido alimentício para 

sobrevivência de colônias ou estimular a postura. O objetivo é servir ao armazenamento e 

conservação de água pura, caldas ou xaropes a base de açúcar por longos períodos e 

oferecê-los às abelhas, coletivamente, em cotas diárias crescentes, em curva similar, 

resultante do trânsito solar, e de acordo com as variáveis que determinam ou limitam os 

voos de coleta. Podendo estar associado à B, placa dupla ou piramidal, ou múltipla, com 

empilhamento ascendente e capacidade capilar para distribuir o líquido nas bordas das 

áreas de pouso, com ou sem um seletor de visitação provido de limitadores de entrada 

caracterizando compartimentos favoráveis à coleta por diversas espécies, incluindo 

abelhas sem ferrão. 

Figura 01 – Modelo teórico do alimentador apícola. 

 
Fonte: os próprios autores. 

 

Este modelo serve para observação visual, amadora ou profissional em 

ensaios ou experimentos científicos de campo e laboratório, de forma segura e confiável e 

autônoma em áreas remotas. As placas ou plataformas permitem suporte para utilização 

de sensores e processadores da geração Arduíno, Galileu, Edison, ou similares, ou 

instrumentos associados às áreas de meteorologia e estatística podendo ser utilizadas em 

levantamentos de espécies competitivas da classe insecta, seleção por características 

anatômicas e morfológicas, análises de comportamento, memória e aprendizagem, e 
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avaliação da sensibilidade de abelhas à aromas, cores e posições, ou para facilitação de 

marcação, aplicação de “mochilas de comunicação” adesivas e para identificação, leitura 

e comunicação de dados das abelhas visitantes entre estações remotas. 

A Figura 02 apresenta em o protótipo do alimentador de 3,5 l à energia solar 

com uma plataforma para observação do comportamento de coleta em diferentes 

profundidades para comprimento de língua e avaliação da sensibilidade das abelhas a 

aromas, cores, memorização de posições e para facilitação da marcação para 

identificação das abelhas visitantes. 

Figura 02 – Protótipo do alimentador apícola. 

l 

Fonte: os próprios autores 

O protótipo foi construído com perfis de vidro e possui nichos que permitem 

segregação de abelhas para treinamento ou marcação. Dispõe de uma ampla área de 

pouso coberta e uma estrutura de placas com capacidade capilar para distribuir 

uniformemente em seu perímetro alimento puro, em diversas concentrações ou tratados 

por injeção localizada de marcadores químicos, aromatizantes ou outras substâncias de 

interesse comparativo. Depois da fixação do comportamento de coleta a estrutura permite 

a marcação das abelhas visitantes. A transparência facilita o controle visual ou o registro 

por imagem. O modelo experimental foi observado durante quarenta dias sem que 

houvesse necessidade de reabastecimento. O recrutamento de abelhas ao alimentador se 

mostrou altamente efetivo pela constância da posição e provavelmente pelo 

reconhecimento que fazem das condições atmosféricas que determinam o seu 

funcionamento. A coleta inicia normalmente pela manhã tem uma pequena pausa por 

volta do meio do dia e a plataforma resulta esgotada, com as placas capilares 

completamente esgotadas e secas, ao final da tarde. 

A combinação de placas de vidro lisas e texturizadas permite uma ótima 

difusão dos líquidos de alta densidade num grande perímetro, constituindo uma área de 

pouso excepcional para as abelhas. Montada com cortes e perfurações exatas e polidas 

com diamantes e abrasivos finos, garantem à plataforma excelente funcionalidade, 
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segurança e acabamento. Conexões e materiais de alta qualidade garantem a 

durabilidade e a resistência ao intemperismo que a exposição ao campo exige. Uma 

ampla área central livre facilita a fixação de contendedores de aditivos aromáticos ou para 

sensores de presença, placas fotossensíveis para geração de energia fotovoltaica para 

dispositivos de coleta e registro de dados já que o alimentador tem autonomia para longos 

períodos de funcionamento em áreas remotas. 

O Desenho especial dos box permite a exposição do noto das abelhas à 

pigmentos marcadores ou colagem de mochilas de comunicação do tipo RFID.A 

transparência da estrutura facilita a escolha dos indivíduos de acordo com sua aparência, 

o que é útil para estimar a idade, identificar traços raciais ou mesmo outras marcas de 

interesse. Todo o sistema pode funcionar em áreas fechadas e em períodos 

predeterminados com o auxílio de um ‘timer’ e fontes de infravermelho ou com ‘janelas’ de 

luz abertas em anteparos aplicação de faixas de absorção ou reflexão da energia radiante 

sobre o corpo do alimentador. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Levando em consideração as dificuldades de obtenção de dados referentes ao 

funcionamento dos protótipos dos alimentadores e suas variadas possibilidades de 

construção, recomenda-se a criação de um modelo matemático. Tal modelo deveria ser 

capaz de abrigar todas as variáveis que influenciam no funcionamento do sistema e que 

possam ser obtidas por meio da observação direta ou por sensores analógicos e digitais. 

O modelo as integraria em algoritmos de processamento computacional com o objetivo de 

obter variações de modelos mais eficientes do ponto de vista teórico, ou que possam 

modificar os modelos, com vistas a aplicação dos mesmos princípios em outras funções. 

Por exemplo, na captação e bombeamento de água para irrigação, processos de 

decantação ou filtragem. Pois sua dinâmica também pode ser associada a translocação 

da seiva vegetal, que é regulada por mecanismos estomáticos semelhantes em 

determinadas condições nas quais ocorrem déficit hídrico. Desta forma, o modelo constitui 

um corpo de provas excelente para a consolidação dos fundamentos da termodinâmica, 

da translocação de fluidos, do conhecimento sobre astronomia de posição e meteorologia. 

Ele influencia em determinados ritmos circadianos e nas propriedades da energia solar 

que animam certas relações ecológicas entre vegetais superiores e o comportamento 

animal especializado, sendo sua expressão mais clara, a relação simbiótica que facilita a 

polinização. 
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Ainda resulta sem resposta experimental a afirmação de que, conforme Wiese 

(1995), Paulino (2004) e Girou (2007) apud Wolf (2007) mesmo para as condições 

climáticas do Sul do Brasil, sob clima subtropical e temperado com invernos entremeados 

por dias ensolarados e períodos de tempo bom, há um risco muito grande de se induzir a 

rainha à uma massiva postura fora de época. 

Para evitar este perigo, geralmente muito prejudicial ao enxame de abelhas, 

Wolf (2007) recomenda ao apicultor fornecer alimento na forma pastosa, cuja textura deve 

ser cremosa, homogênea e consistente, podendo ter função puramente energética ou 

energético-protéica, devendo ser investigado se o mesmo pode ocorrer em 

suplementação de alimentos concentrados pelo método de alimentação apícola coletiva à 

energia solar, nos períodos de outono/ inverno. 

Além disso, a alimentação energética pode ser empregada em áreas de cultivo 

de plantas como o nabo forrageiro, a colza var. canola e a astrapéia-rosa (Dombeya 

wallichii) podem constituir cercas vivas e proteção. Estas plantas florescem cedo e 

oferecem pólen de alto conteúdo proteico, néctar e, em alguns casos, sementes para 

comercializar. 
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Resumo: Este trabalho apresenta uma aplicação REST API, fornecendo um sistema de acesso unificado
para diferentes sistemas desenvolvidos no Instituto Federal Catarinense - Campus Avançado Sombrio. A
proposta surgiu teve da iniciativa de criar um projeto para controlar todos os dados de alunos regularmente
matriculados no campus e fornecer uma forma de integração com outros serviços, visto que não existe algo
neste  formato.  Além  disso,  um  questionário  foi  aplicado  aos  estudantes  com  o  intuito  de  verificar  a
importância de uma ferramenta para este fim. Neste trabalho, a metodologia aplicada teve como base o
levantamento de requisitos, definição das ferramentas utilizadas e desenvolvimento do sistema web. Desse
modo, o desenvolvimento foi realizado a partir de uma modelagem de dados, da codificação através das
linguagens  HTML,  CSS,  JavaScript  e  PHP,  através  do  software  de  edição  Sublime  Text.  A aplicação
desenvolvida permite que sejam integrados diversos serviços em um único servidor de autenticação de
usuário,  através apenas de um e-mail  e  uma senha cadastrados.  A partir  da aplicação do sistema foi
possível  integrar os cadastros dos projetos desenvolvidas no âmbito do Curso Técnico em Informática,
permitir  o uso de credenciais únicas para a autenticação e possibilitar  o gerenciamento dos alunos do
Ensino Médio da instituição.

Palavras-Chave: Autenticação. Integração de Projetos. REST API. Sistema.

1 INTRODUÇÃO

Na  “era  da  Informação”  em  que  vivemos,  percebe-se  uma  quantidade  de

informações cada vez maior.  Por isso, a demanda pela segurança da informação tem

crescido,  em função das sérias  preocupações quanto  às  consequências  do uso não-

autorizado de informações sigilosas e  as  senhas vêm sendo usadas para  proteger  o

acesso aos diversos sistemas existentes. Ainda, o uso de senhas como forma de controlar

o  acesso  a  informações  privilegiadas,  envolve  um lado  desanimador  relacionado  aos

usuários.

De acordo com Da Silva (2011), sempre que um usuário esquece ou confunde

suas senhas, a autenticação falha. Para evitar isso, as pessoas se utilizam de diferentes

formas para lembrete de senhas, como em pedaço de papel, usar a mesma senha para

vários sistemas ou escolher senhas fácil adivinhação.

Durante a execução deste projeto, o Instituto Federal Catarinense - Campus

Avançado Sombrio (IFC-CAS) contava com 343 alunos matriculados nos Cursos Técnicos

em  Hospedagem  e  Informática  Integrados  ao  Ensino  Médio,  de  acordo  com  dados

levantados junto  à secretaria  do  campus.  Ao longo do Curso Técnico  em Informática

diferentes sistemas são desenvolvidos por parte do corpo discente, e bastante comum o

desenvolvimento de projetos Web voltados à própria instituição.
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Entretanto,  estes  sistemas  não  fornecem  nenhum  tipo  de  integração  para

autenticação  e/ou  obtenção  de  informações  dos  alunos.  Logo,  se  novos sistemas ou

novas  ferramentas  para  a  informatização  das  ações  do  campus  forem desenvolvidos

serão necessários novos cadastros para os usuários. Desta forma, cada usuário necessita

de uma autenticação (usuário  e  senha)  diferente para acesso a determinado sistema

disponível.

Diante  deste  contexto,  este  trabalho  possui  como  objetivo  apresentar  uma

proposta  de  autenticação  unificada  para  serviços  informatizados  dentro  do  IFC-CAS,

disponibilizando um método de integração com outras ferramentas através de um único

sistema de autenticação.

2 METODOLOGIA

Como forma de avaliar o impacto deste projeto foi aplicado um questionário

com os alunos do Ensino Médio da instituição para identificar o interesse dos discentes

quanto  à  iniciativa  de  promover  um  projeto  para  administrar  os  dados  dos  alunos

regularmente matriculados e fornecer uma forma de integração com outros serviços. Após

a efetivação do interesse por  parte  do  corpo discente  foram definidas as  tecnologias

utilizadas para desenvolvimento.

Para desenvolvimento do sistema foi definido a utilização do padrão REST API.

O modelo de integração REST é um modelo moderno que atende as necessidades da

integração. De acordo com Lai (2013), o modelo de serviço REST é comumente usado

em aplicativos da Web porque usa passagem de parâmetros e dados de negócios na

solicitação ou resposta HTTP (Hypertext Transfer Protocol). 

Diversos  programas  utilizam  interfaces  de  programação  de  aplicativos

(Application Programming Interfaces - APIs) para se comunicar com serviços da web. Em

geral, uma API expõe um conjunto de dados e funções para facilitar as interações entre os

programas de computador e permitir que eles troquem informações (MASSE, 2011).

Alguns serviços em determinada aplicação adicionam autenticação à chamada

do REST, usando um token de segurança exclusivo. Um token auxilia o usuário quanto à

segurança pessoal  ao gerar uma senha temporária de proteção para a conta que ele

utiliza. No entanto, como cada serviço tem seu próprio token, seu próprio mecanismo de

distribuição  de  gerenciamento  de  chaves  e  sua  própria  lógica  proprietária  de

processamento de segurança.

Sendo assim, todas as requisições feitas são através de requisições HTTP, em

sua grande parte controlando o acesso através de chaves de integração e cabeçalhos de
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requisição. Ferreira e Matiusso (2010) definem o estilo de arquitetura em sistemas de

rede REST como uma rede de websites onde o usuário prossegue com uma aplicação

selecionando  as  transições  do  estado,  tendo  como  resultado  o  estado  seguinte  da

aplicação que está sendo apresentada ao usuário.

Assim, iniciou-se a fase de desenvolvimento da API,  com a modelagem do

projeto físico utilizando o Sistema Gerenciador de Banco de Dados MySQL, a codificação

do  sistema  através  das  linguagens  HyperText  Markup  Language  (HTML),  HyperText

Preprocessor (PHP),  Cascading Style Sheets (CSS) e JavaScript, utilizando o ambiente

de desenvolvimento integrado Sublime Text.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O questionário aplicado continha cinco questões relacionadas à utilização de

redes sociais  para  o login  em outras  plataformas (conforme padrão REST API)  e  da

relevância  da  utilização  de  um  sistema  integrador  de  cadastros  institucionais  para  a

unificação das contas nos serviços online do campus.

Quando questionados acerca da utilização de redes sociais e demais contas

online para o login em outros serviços, 144 alunos afirmaram utilizar com frequência, 81

afirmam realizar pouco uso, 45 realizam uso raro e 11 nunca utilizaram.

Figura 01 – Uso de APIs de autenticação (Fonte: Os autores, 2018)

Fonte: Os autores, 2018.

Ao serem questionados quanto ao grau de relevância de um cadastro único

para utilizar todos os serviços institucionais online do campus e evitar a existência de

diferentes contas para cada serviço, os discentes puderam definir um valor de 1 a 10 para

responder a questão. Os resultados podem ser vistos na Figura 02.
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Figura 02 – Relevância da existência de um cadastro único no IFC-CAS.

Fonte: Os autores, 2018.

Analisando os dados acima, 244 discentes consideraram de alta  relevância

(nota entre 10 e 7); 31 consideraram o sistema de relevância média (nota entre 5 e 6); e

16 estudantes consideraram pouco relevante (nota entre 1 e 4). A média ponderada das

avaliações permaneceu em aproximadamente 8.

Na aplicação desenvolvida  neste  trabalho,  todos os  discentes  tiveram seus

nomes e  matrículas  pré-cadastrados  no  banco  de  dados  para  terem garantia  de  um

primeiro acesso.

Ainda, foi desenvolvida uma biblioteca de apoio e dividida em duas partes: a

primeira,  na linguagem de PHP, essa escrita  em PHP puro,  sem nenhum framework,

utilizando os métodos de PHP Data Objects (PDO) para conexão com banco de dados; a

segunda, na linguagem JavaScript utilizando do framework JQuery. Um dos requisitos do

sistema  foi  a  criação  de  uma  interface  atrativa,  interativa  e  responsiva.  Utilizando  a

biblioteca Bootstrap para auxiliar na responsividade e o jQuery para a interatividade.
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Figura 03 – Área de acesso e cadastro.

Fonte: Os autores, 2018.

No primeiro acesso, o aluno deve informar sua matrícula para identificação e é

solicitado o  preenchimento  de seus dados complementares  para  a  realização de seu

cadastro.  A Figura  4  apresenta  o  registro  de  acesso  de  um  usuário  ao  sistema  de

integração.  Assim,  pode-se  perceber  a  passagem de  parâmetros  da  aplicação  REST

através do protocolo de comunicação: código de usuário, tempo de expiração do acesso,

projeto de teste para acesso, além do  token de validação. Importante salientar que, os

dados pessoais do usuário de teste foram ocultados.

Figura 04 – Registro de acesso à aplicação REST.

Fonte: Os autores, 2018.
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Após acesso ao sistema, o usuário deve definir uma senha pessoal que será

utilizada para o acesso aos serviços. Ao garantir êxito no acesso, o discente é direcionado

a uma área de notificações desenvolvida.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema permitiu que, ao invés da realização de cadastros individuais para

cada  serviço,  fosse  possível  a  utilização  de  apenas  um  login  para  a  utilização  de

diferentes websites. Através de um sistema deste porte,  torna-se possível  promover a

consolidação do projeto na área técnica e permitir que novos sistemas do curso possam

utilizar a autenticação para integração de seus trabalhos.
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Resumo: Este trabalho visa apresentar a proposta e os resultados do desenvolvimento de um 
software denominado Beat IFC, que possibilitará a reprodução de músicas por meio da plataforma 
SoundCloud. A implantação do software é exclusivamente no Instituto Federal Catarinense – 
Campus Avançado Sombrio  - IFC - CAS. O software permitirá à comunidade do IFC - CAS a criação 
de uma playlist da turma com base nas músicas disponíveis, além de recursos como fotos e perfis 
de usuário vinculados às redes sociais dos mesmos. O Beat IFC também proporcionará o contato e 
a apreciação de outros gêneros e estilos de música, e assim, levar o público alvo, estudantes, 
professores e servidores, a refletirem sobre as diversas manifestações e possibilidades musicais. O 
software foi desenvolvido em WinSCP, VisualStudio, MySQL Workbench e Sublime Text 3, além das 
linguagens de programação como PHP, HTML, CSS e JavaScript, e o banco de dados através da 
linguagem SQL. Durante o desenvolvimento da proposta, foram realizados testes e a implantação 
do software no IFC - CAS. A fim de verificar a usabilidade do Beat IFC, foi aplicada uma pesquisa 
de avaliação com os usuários cadastrados. A pesquisa apontou a satisfação dos usuários com o 
software bem como seu entusiasmo para com o Website e trouxe informações para o 
aperfeiçoamento e melhoria do software: dentre elas: maior variedade de músicas e estilos e 
otimização nas funções de adicionar músicas. Unindo os conhecimentos da área de Artes/música e 
dos conteúdos da área técnica em Informática, o desenvolvimento deste projeto também se 
apresenta como uma possibilidade de integração entre os conhecimentos da educação básica e da 
educação profissional, um dos princípios educativos do IFC. Através de metodologias e ferramentas, 
o Beat IFC traz a música a um espaço de interação entre os alunos do IFC – CAS. Visto que a 
instituição possui um corpo discente bastante vinculado à música, o Website Beat IFC auxilia seja 
no consumo, produção ou divulgação de mídias de música. 
 
Palavras-Chave: Apreciação musical, estilos musicais, playlist.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Desde os primeiros passos, a humanidade teve a necessidade de 

expressar suas ideias e conhecimentos, e as linguagens artísticas estiveram 

sempre presentes, atendo a esses propósitos. A arte visual, através das pinturas 

rupestres, que consiste em desenhos nas paredes, descreviam o cotidiano e as 

tradições, a música por meio dos cânticos ritualísticos que eram muito comuns e 

significavam a grandeza das civilizações. 

Destarte, essa manifestação artística pode ser compreendida como 

importante meio de expressão e de comunicação humana. Para Brito (2003), a 

música possibilita ao indivíduo ampliar sua capacidade expressiva e reflexiva e, 

portanto, constitui-se uma forma de produção cultural do ser humano, permitindo o 

contato com os sentimentos, atitudes e valores culturais de um povo ou nação. 
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Entendida como parte de uma cultura, destaca-se como fator determinante para a 

constituição de singularidades que dão forma e sentido a práticas culturais dos mais 

variados contextos” (QUEIROZ, 2005, p. 51). No ambiente escolar, é comum 

observar os adolescentes com seus fones de ouvido, escutando suas músicas 

favoritas. De acordo com França e Swanwick (2002) o ato de ouvir música, 

apontado pelos autores como apreciação musical, se constitui em uma 

possibilidade de aprendizagem musical.  

Com o crescimento de mídias eletrônicas direcionadas para o 

armazenamento de músicas e o surgimento de diversos instrumentos musicais 

digitais, a forma de escuta e composição musical tiveram grandes mudanças. 

Segundo (RECK e LOURO, 2013, p. 49) “as novas tecnologias, baseadas em 

computador, são componentes incontestáveis do cotidiano musical dos jovens”. 

Nesse sentido, a forma como a música é interpretada e apreciada pela sociedade 

sofre diretamente com as transformações sociais da mesma, no aspecto de 

expressar os sentimentos e ideias. A evolução tecnológica possibilitou às pessoas 

acesso a diversas manifestações musicais produzidas em todo o mundo. 

Este texto apresenta discussões e reflexões acerca de um Trabalho de 

Conclusão do curso técnico integrado em Informática ofertado no IFC - CAS, que 

teve por objetivo desenvolver um software, denominado Beat IFC, que permitirá a 

reprodução de músicas por meio da plataforma SoundCloud, possibilitando aos 

usuários, estudantes, professores e servidores, organizarem playlists, bem como 

terem acesso à outras manifestações musicais que serão compartilhadas com a 

comunidade acadêmica.   

O software está em funcionamento desde 20 de maio de 2019. Para 

verificar a usabilidade do sistema, foi realizada uma pesquisa com os usuários 

cadastrados, que buscou verificar a satisfação dos mesmos e a usabilidade do Beat 

IFC em seu cotidiano. A pesquisa contribuiu para a evolução do software, uma vez 

que a opinião dos usuários serviu de base para a definição das futuras melhorias e 

correções no software. Foram estabelecidas como próximas etapas o 

desenvolvimento de um espaço de produção musical autoral da comunidade 

escolar do IFC – CAS e ampliação da variedade de músicas e estilos. 
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2 METODOLOGIA 

 

 O trabalho foi desenvolvido em sete etapas sendo: concepção do 

projeto, levantamento de requisitos, elaboração dos recursos, desenvolvimento, 

demonstração, testes e por fim a validação ou implantação. Também foi realizada 

uma pesquisa com os usuários que visou obter informações sobre a satisfação dos 

mesmos sobre o software, e assim, para futuras atualizações, melhor atender às 

necessidades do usuário. A Figura 1 apresenta sinteticamente as etapas de 

desenvolvimento do trabalho. 

 Figura 01 – Etapas do Desenvolvimento do Beat IFC 

 
Fonte: Os Autores, 2019. 

 

Assim, inicialmente foi estudado e elaborado o referencial teórico com os 

principais conceitos – de programação – implicados na construção de um website, 

bem como a delimitação dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema por 

meio de discussões através das orientações e das pesquisas bibliográficas sobre a 

música e sua relação com o ambiente escolar e a tecnologia. 

De acordo com Sommerville (2011) 

“Os requisitos de um sistema são as descrições do que o sistema deve 
fazer, os serviços que oferece e as restrições a seu funcionamento. Esses 
requisitos refletem a necessidade dos clientes para um sistema que serve 
a uma finalidade determinada.” (SOMMERVILLE, p. 57).  

A partir da perspectiva apresentada pelo autor, foram elaborados os 

requisitos para o Beat IFC. A Tabela 01 apresenta os requisitos estabelecidos para 

o desenvolvimento do software.  
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Tabela 01 – Requisitos Funcionais e Não Funcionais 

Requisitos Funcionais Requisitos Não Funcionais 

Fazer cadastro e login de 

usuário 

Proteger informações 

pessoais 

Pesquisar músicas, turmas e 

playlists 

Garantir que os usuários não 

acessem central de 

administrador 

Adicionar fotos da turma Restrição de conteúdo nas 

Músicas reproduzidas em 

ambiente escolar 

Fazer pedidos de músicas a 

serem reproduzidos na rádio 

Os pedidos de música ao 

Beat IFC não devem conter 

Músicas com conteúdo nocivo 

Criação De uma playlist pelas 

turmas 

Login obrigatório para acesso 

completo 

Contatar os desenvolvedores 

e reportar erros. 

Todos os dados requeridos 

devem ser preenchidos 

Editar dados da conta Proteger os dados de pedidos 

Reproduzir as músicas 

disponibilizadas 

A matrícula deve ser a 

mesma registrada no sistema 

SIGAA 

Fazer sugestões de melhorias 

e alterações 

 

Fonte: Os Autores, 2019. 

 

Segundo Guedes (2018, p.1) “o ciclo de vida de um software é uma 

estrutura que indica processos e atividades envolvidas no desenvolvimento, 

operação e manutenção de um software, abrangendo de fato toda a vida do 

sistema”. Para um melhor funcionamento do trabalho exercido pelos 

desenvolvedores, existem diversos modelos de ciclos de vida de software, como em 

espiral, cascata, em “V”, entre outros, de acordo com a necessidade e método de 

trabalho do desenvolvedor. Para este trabalho foi utilizado o modelo interativo 

incremental, sendo escolhido por sua praticidade e fluidez no processo de 

desenvolvimento de software. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O desenvolvimento do software Beat IFC se deu através da linguagem de 

programação HTML, utilizada para o desenvolvimento de Websites, onde, por meio 

de diversas funções e algoritmos, os requisitos estabelecidos foram cumpridos. 

Para melhor apresentação da página, os desenvolvedores utilizaram a linguagem 

CSS, para estilo e layout, tornando o site mais atrativo e intuitivo. 

As funções relacionadas a registros e cadastros de dados, bem como a 

conexão do Web Site com o banco de dados foram feitas através da linguagem 

PHP, onde utilizou-se comandos para armazenar as informações de usuários, 

playlists e turmas, para que os dados não se percam. Já a parte dinâmica e 

interativa da página foi feita através da linguagem JavaScript, onde pôde-se criar 

um player de músicas da biblioteca do Web Site SoundCloud®. A Figura 2 

apresenta a tela inicial do software, disponível em “beat.sombrio.ifc.edu.br”. 

 

Figura 2 – Tela de Início do Website Beat IFC 

 

Fonte: Os Autores, 2019. 

  

No primeiro acesso ao Beat IFC o usuário deverá realizar um cadastro, 

inserindo informações pessoais para a criação de um perfil. O usuário também 

deverá criar um login e uma senha. A partir do login o usuário tem acesso às 

músicas do Beat IFC, e poderá criar sua própria playlist. Outro recurso é a criação 

de uma playlist para cada turma do IFC - CAS, onde os estudantes poderão 

adicionar fotos da turma. Assim, cada turma poderá ter uma playlist criada em 
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conjunto pelos alunos da respectiva turma, unindo os estilos musicais da preferência 

dos estudantes.  

A Figura 3 apresenta a tela de player do Beat IFC e todos os seus recursos, 

como botão de pausa, avançar, retroceder, volume e todos os indicadores das 

faixas como álbum e nome da faixa. Este player está disponível em todas as páginas 

em que é possível ouvir música, como a página principal e turmas. 

 
Figura 03 – Player do Beat IFC 

 
Fonte: Os Autores, 2019. 

 

3.1 Implantação e Divulgação 

 

Fazendo parte de um recurso para o Instituto Federal Catarinense – 

Campus Avançado Sombrio, o Beat IFC tem sua implantação na instituição e sua 

hospedagem e domínio são de responsabilidade da mesma. Possuindo a URL 

“beat.sombrio.ifc.edu.br” e fazendo parte do domínio “sombrio.ifc.edu.br”, o Beat 

IFC teve sua implantação no dia 20 de maio de 2019, e desde então está em 

funcionamento efetivo, e que no presente momento, 07 de agosto de 2019, conta 

com uma quantidade de 123 usuários cadastrados. 

 Além da implantação, uma importante etapa foi a divulgação do 

software, para ampliar a abrangência do Beat IFC dentre os alunos do IFC – CAS, 

pois mesmo convivendo na instituição, muitos acabam por não tomar conhecimento 

dos recursos e softwares desenvolvidos. O Beat IFC possui perfis nas principais 

redes sociais utilizadas pelos estudantes, professores e servidores do IFC – CAS, 

sendo elas: Twitter, Facebook e Instagram. O Beat IFC possui também um e-mail 

de contato, disponível na página, para os usuários enviarem dúvidas, reportar erros 

ou dar sugestões de melhorias.  

 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O software Beat IFC surge como uma possibilidade de entretenimento e 

conhecimento de diversas manifestações musicais no ambiente escolar do IFC - 

CAS, por meio do contato com vários estilos e gêneros de música. Enquanto a 

música é tratada como matéria-prima no software, outros aspectos constituem a 

complexidade e utilidade do Beat IFC, como a relação entre usuários de uma 

mesma turma ao construírem juntos a playlist da mesma, ou entre turmas, uma vez 

que o usuário tem acesso à playlists diferentes e pode conhecer novos estilos, 

aumentando a abrangência de seu gosto musical. 

Espera-se que o Beat IFC possa ampliar a experiência musical de 

estudantes, professores e servidores do IFC – CAS. Embora a plataforma seja 

direcionada para a reprodução de músicas, projetos de intersecção com ideias 

externas poderão ser realizados, como um evento de PodCast, a divulgação de 

músicas de autoria ou reprodução por parte dos usuários, bem como discussões 

acerca dos mais variados estilos e gêneros musicais.  

 Futuramente, o Beat IFC contará com uma biblioteca de músicas mais 

complexa e rica em obras musicais, além de oferecer aos criadores de conteúdo e 

artistas do IFC – CAS uma oficina, uma página do Beat IFC exclusiva para 

submissão e exposição de obras e reproduções musicais dos alunos, para 

incentivar a produção musical no Instituto Federal Catarinense – Campus Avançado 

Sombrio. 
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.MATHIZ: O DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA EDUCACIONAL DE
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Resumo: O presente artigo apresenta o desenvolvimento de uma ferramenta educacional projetada para
auxiliar discentes e docentes dos anos iniciais do ensino fundamental no processo de ensino-aprendizagem
da disciplina de matemática, bem como os resultados atingidos através da utilização desta ferramenta.
Considerando a importância da utilização de tecnologias no âmbito educacional, este trabalho objetivou a
disponibilização de um jogo onde atividades são facilmente acessadas pelos alunos de modo interativo,
podendo também auxiliar os professores no desenvolvimento de avaliações e atividades dinâmicas. Foi
desenvolvida uma pesquisa com o intuito de retratar o interesse dos discentes e docentes em utilizar uma
plataforma como a proposta neste projeto. Para o desenvolvimento do software foi utilizada a linguagem de
programação  Java,  o  sistema  gerenciador  de  banco  de  dados  MySQL e  conhecimentos  na  área  de
engenharia  de  software,  adquiridos  durante  o  Curso  Técnico  em  Informática  do  Instituto  Federal
Catarinense- Campus Avançado Sombrio.  Os resultados obtidos com a produção do jogo denominado
“.Mathiz” exprimiram que o software já finalizado despertou o interesse e a receptividade de professores e
alunos.

Palavras-Chave: Ensino Fundamental. Matemática. Software. Tecnologia na Educação.

1 INTRODUÇÃO

Devido ao avanço gradual  da  tecnologia  em múltiplos  espaços nos últimos

anos, a informática está cada vez mais presente no cotidiano de todos, proporcionando

impactos positivos no processo de ensino-aprendizagem. Diante disso, Souza e Souza

(2010) salientam que o uso de uma ferramenta tecnológica dentro do ambiente escolar

aperfeiçoa o processo de ensino, facilitando a metodologia dos professores, identificando

lapsos no aprendizado e atenuando-os.

Paralelo a isto,  algumas escolas já utilizam a Informática Educativa em seu

plano de ensino, entretanto, as escolas públicas são as que menos possuem avanços

nessa área, uma vez que esses recursos se tornam pouco acessíveis. Para Bielschowsky

(2009),  o  ensino  através  da  tecnologia  tem potencial  e  deve  ser  mais  difundido  nas

instituições  públicas.  Aliar  jogos  e  conhecimento  pode  resultar  em um maior  domínio

sobre  o  conteúdo  aplicado,  estimulando  a  auto  aprendizagem,  novas  descobertas,

conceitos e desafios, pois as ilustrações e a interatividade chamam a atenção dos alunos.

Baseando-se em resultados de pesquisas aplicadas aos professores e alunos

da Escola de Ensino Básico Municipal (E.E.B.M) Prof.ª Alda Santos de Vargas, pôde-se

perceber que a disciplina em que os alunos possuem mais dificuldade é a Matemática e

alguns acabam indo para as séries finais  com um conhecimento limitado da matéria.

Diante desta informação, o Software “.Mathiz” foi elaborado para auxiliar os alunos dos
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anos iniciais  do  Ensino Fundamental,  de  forma simples,  objetiva  e interativa,  visando

também  fornecer  ao  professor  uma  alternativa  para  amenizar  possíveis  dúvidas  que

surgem na sala de aula.  Assim, possibilitando a interação dos discentes no ambiente

amplo da informática.

2 TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO

Atualmente as diversas fontes de tecnologia e informação estão cada vez mais

presentes  no  meio  acadêmico.  Existem diferentes  maneiras  de  introduzir  Tecnologias

Digitais  de Informação e Comunicação (TDICs)  no âmbito  educacional,  de forma que

quando  incluídas,  proporcionem  melhorias  no  processo  de  educação  dos  alunos

(GOMES, 2010).  

O motivo para a adoção destas práticas, envolvendo a tecnologia se deve ao

fato da educação ser um processo de desenvolvimento humano que envolve diversos

métodos de ensino, e que nos dias atuais, necessita ser pluralista e apresentar  diferentes

perspectivas e visoẽs de mundo. Desta forma, as TDICs atuam criando uma conexão

mais  abrangente entre o aluno,  que,  de acordo com Bacich,  Neto  e  Trevisani  (2015)

“agora  possui  uma postura  mais  participativa,  e  o  professor  que  possui  a  função de

mediador”. 

Devido  a sua abrangência,  a  tecnologia  pode ser  incluída  na educação de

diversas formas, como vídeos interativos, pesquisas mais avançadas, ou até mesmo o

uso de jogos educacionais.  De uma forma geral, os jogos estão presentes em muitos

momentos  na  vida  de todos,  e  podem ser  utilizados como método  educacional,  pois

facilitam o processo de ensino-aprendizagem ao mesmo tempo que divertem e motivam o

usuário, servindo como um recurso para a fixação das aprendizagens (TAROUCO et al.,

2004).

3 METODOLOGIA

Objetivando  compreender  a  relevância  da  elaboração  deste  trabalho  e  a

viabilidade  de  aplicação  na  E.E.B.M.  Prof.ª  Alda  Santos  de  Vargas,  foi  aplicado  um

questionário com os alunos do 4º ano do ensino fundamental e com os professores das

séries  iniciais  da  escola  em  questão.  A  pesquisa  visava  verificar  os  interesses  e

dificuldade dos alunos e contou com a participação de 20 discentes e 5 docentes.

A respeito do questionário aplicado com o alunos, quando indagados sobre a

disciplina em que possuem maior nível de dificuldade, 40% afirmaram ser a disciplina de
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matemática, seguida da disciplina de língua portuguesa, com 30% das respostas obtidas.

No entanto, 45% dos estudantes evidenciaram que a disciplina que mais gostam também

é matemática, as demais respostas ficaram divididas entre ciências, língua portuguesa e

história.  Além disso, todos os alunos responderam que gostariam de ter um jogo que

ajudasse e tornasse mais divertida a disciplina em que possuem dificuldade.

Por  conseguinte,  acerca  das  respostas  obtidas  dos  professores,  quando

questionados sobre a disciplina em que os alunos apresentam maiores dificuldades, 60%

afirmaram  ser  a  disciplina  de  matemática,  seguida  de  língua  portuguesa  com  40%.

Ademais, todos os professores responderam positivamente em relação a utilização da

ferramenta como método de ensino, além de afirmarem que um jogo interativo poderia

auxiliar no processo de ensino-aprendizagem do aluno. 

Considerando  as  respostas  obtidas,  pôde-se  compreender  a  relevância  do

projeto e o interesse dos usuários, iniciando-se a segunda etapa do desenvolvimento com

conhecimentos técnicos da área de informática e o auxílio de ferramentas específicas

para o desenvolvimento de software. As funcionalidades e o layout do software foram

produzidas em um computador pessoal na linguagem de programação Java, através da

ferramenta de desenvolvimento integrado NetBeans.

Para armazenar os dados do cadastro dos alunos e das questões a serem

resolvidas foi utilizado o sistema gerenciador de banco de dados MySQL. Com a conexão

entre  a  interface  e  o  banco  de  dados,  uma  ferramenta  educacional  de  questões  da

disciplina  de matemática,  selecionadas de  acordo com a  série  em que o  jogador  se

encontra, foi desenvolvida, caracterizando o jogo .Mathiz. 

Após o desenvolvimento foi feito um teste prático com 8 alunos. Vale ressaltar

que o teste foi aplicado em sala de aula, por falta de acompanhante no laboratório de

informática  da  escola.  Devido  a  esta  dificuldade,  a  aplicação  foi  realizada  com  um

notebook pessoal. Além disso, após o teste prático foi aplicado um segundo questionário

para obter feedbacks dos alunos e da professora responsável, visando avaliar a eficiência

da proposta, bem como possíveis melhorias no sistema.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o desenvolvimento do jogo .Mathiz finalizado, o mesmo foi aplicado com 8

discentes e o docente do 5º ano da E.E.B.M. Prof.ª Alda Santos de Vargas em período 

letivo. Por conseguinte foi possível obter os resultados de sua utilização, levando em 

consideração a perspectiva dos próprios alunos e professores.

4.1 A aplicação .Mathiz
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O  software  baseia-se  em  perguntas  e  respostas,  as  quais  podem  ser

cadastradas pelo professor.  A versão final possui treze telas, elaboradas nos anos de

2018 e 2019, e suas respectivas funções e layout. A figura 01, apresenta a tela inicial do

sistema, que contém um campo para a senha do aluno, com quatro dígitos numéricos. O

botão direciona o usuário para a tela de questões, ou para para a tela inicial do professor

(representada na figura 02),  cuja funcionalidade é cadastrar alunos e atividades. Além

disso, a tela possui um ranking que exibe os três alunos que mais se destacaram no mês,

e uma logo principal desenvolvida através da ferramenta online DesignEVO.

O jogo em si é composto por questões geradas aleatoriamente de acordo com

a série em que o aluno se encontra. A tela de questões apresentada na figura 03, contém

quatro  alternativas,  um campo para  o  enunciado,  além de um botão para  verificar  o

resultado da questão.

Figura 03 - Tela de Questões

Fonte: As autoras, 2019.

Figura 01 - Tela Inicial

Fonte: As autoras, 2019.

Figura 02 - Tela Inicial do Professor

Fonte: As autoras, 2019.
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Ademais,  os  resultados  da  aplicação  desta  ferramenta,  juntamente  com  a

utilização  desta  pelos  usuários  foram  satisfatórios  e  positivos,  considerando  que  os

objetivos  do  projeto  foram  alcançados.  Uma  ferramenta  desse  porte  possibilita  ao

professor  definir  questões  a  serem  apresentadas  aos  alunos  de  acordo  com  algum

conteúdo específico e levantar as questões com maior índice de erros e acertos, além de

proporcionar  ao  aluno  um  incentivo  para  utilizá-la  com  mais  frequência  devido  à

pontuação de cada um. Entretanto, a avaliação efetiva destes itens necessita de testes

com amostras maiores.

4.2 Avaliação dos Usuários

Posteriormente à aplicação do sistema, foi realizado um segundo questionário

com os usuários, que apresentou feedbacks positivos sobre a perspectiva dos alunos e da

professora  em relação ao uso do sistema,  visto  que todos afirmaram ter  gostado da

experiência.  Sendo  assim,  dos  8  alunos  participantes  da  atividade,  6  declararam ter

aprendido algo  novo com o uso da ferramenta,  além de demonstrarem interesse em

resolver as questões propostas pelo programa. A professora responsável acredita que a

ferramenta  pode  auxiliá-los  na  disciplina  de  matemática,  por  tratar-se  de  um recurso

tecnológico, que fomenta nos alunos o interesse pela disciplina em questão.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  desenvolvimento  deste  trabalho  suscitou  a  elaboração  de  um  sistema

pautado no contexto educacional da Matemática do Ensino Fundamental – Anos Iniciais

no âmbito da E.E.B.M. Prof.a Alda Santos de Vargas. Outrossim, possibilitou o estudo e a

contextualização da viabilidade da aplicação de tecnologias educacionais na escola em

questão, para a aquisição de dados sobre as competências e obstáculos da informática

na educação.

Durante  o  processo  de  elaboração  do  projeto  notou-se  a  relevância  de

atividades que possibilitem a integração da informática com a disciplina de matemática,

pois  utilizando  a  interdisciplinaridade  no  desenvolvimento  de  uma  ferramenta,  os

principais favorecidos são os próprios alunos e professores da instituição.

Considerando os objetivos do projeto, pode-se dizer que a ferramenta possui

impactos positivos no que corresponde ao funcionamento do sistema e a aceitação dos

usuários. Entretanto existem possíveis melhorias que  podem ser agregadas ao trabalho,
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para que o mesmo possa evoluir conforme as necessidades dos usuários, contribuindo

ainda mais para a formação dos alunos.
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Resumo: O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município de Ermo realizava o 
gerenciamento dos dados dos beneficiários do atendimento totalmente de forma manual, ou seja, os dados 
dos beneficiários do atendimento eram feitos em fichas de papel. O mesmo trazia consigo diversos problemas, 
tais como, a desorganização e perca de fichas, uso de material, lentidão no processo de cadastro, entre 
outros. Diante desta constatação, este trabalho apresentou a proposta de desenvolver um sistema para 
gerenciar os dados das pessoas atendidas pelo CRAS municipal, que trouxesse uma maior agilidade em todo 
o processo. Para que esse objetivo fosse alcançado realizaram-se entrevistas informais com os servidores 
atuantes da área, onde foram identificadas as necessidades do CRAS e apontadas as funcionalidades 
mínimas do sistema. O desenvolvimento do trabalho foi realizado através de uma metodologia dividida em 7 
etapas, além disso, foram utilizadas as ferramentas NetBeans IDE, BrModelo, MySQL Workbench, Balsamiq 
Mockups, XAMPP, dentre outros. A linguagem de programação escolhida foi o Java. Após uma fase de testes 
e pequenas adequações, o sistema foi implantado em junho de 2019. Pode-se constatar que o sistema 
auxiliou em relação a organização de dados, otimização de tempo, inserção de dados referentes ao 
beneficiário, entre outros. 
 
Palavras-Chave: CRAS do município de Ermo. Sistema de gerenciamento de dados. SAS.  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A assistência social tem grande relevância no atual cenário brasileiro, pois 

através dela indivíduos e famílias em situações de vulnerabilidade/risco social são 

auxiliadas por meio de formação profissional e orientações.  

O município de Ermo/SC está situado no Extremo sul catarinense, e tem 

aproximadamente 2.076 habitantes (IBGE, 2017). O CRAS do município de Ermo tem como 

principal finalidade a prevenção de situações de vulnerabilidade/risco social no território. 

Para que isso ocorra a secretaria de assistência social do município conta com uma equipe 

de 5 pessoas que realizam ações na comunidade, tais como oficinas e cursos. 

Diante da constatação de que todas as atividades realizadas pelo CRAS, 

incluindo o gerenciamento de dados dos beneficiários atendidos é feita de forma manual, 

através de fichas de papel, surgiu a ideia de propor um sistema de gerenciamento de dados 

das pessoas atendidas pelo CRAS do município de Ermo/SC, que auxilia-se em todo o 

processo de cadastro e consulta dos dados referentes aos beneficiários do atendimento. 
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2 METODOLOGIA 

 

O sistema “SAS” teve seu início no ano letivo de 2018, foi desenvolvido como 

trabalho de conclusão de curso (TCC) iniciado no 2° ano do ensino médio do curso técnico 

em informática Integrado ao ensino médio, ofertado no Campus Avançado Sombrio. O 

mesmo teve sua continuidade no ano de 2019, no qual foi finalizado. 

A metodologia aplicada nesse trabalho foi dividida em 7 etapas, apresentadas 

no fluxograma da figura 01. Durante a primeira fase denominada “Levantamento de 

requisitos” foram realizadas entrevistas informais com os profissionais atuante da área, 

também foi disponibilizado a ficha de cadastro do beneficiário do atendimento. A partir disto 

foi possível identificar as necessidades do CRAS e as funcionalidades do sistema. Na 

segunda fase “Planejamento” foi realizado a lista de tarefa que visava uma maior 

organização e uma menor quantidade de erros no projeto final. Na terceira fase “Modelos 

de banco de dados” foi realizado o modelo entidade-relacionamento através da ferramenta 

BrModelo e logo após, foi desenvolvido o modelo Relacional na ferramenta MySQL 

WorkBench. Ambos os modelos auxiliaram no processo de desenvolvimento do banco de 

dados.  

Durante a fase intitulada “Prototipação” foi realizada a prototipação das telas do 

sistema, através da ferramenta Balsamiq Mockups, buscando assim uma melhor definição 

do layout das telas. Na fase “Programação do sistema e do banco de dados” foi 

desenvolvido a programação do sistema e das telas, conforme a prototipação, sendo 

programado no software gratuito Netbeans IDE. Juntamente foi produzido o banco de dados 

na ferramenta MySQL WorkBench, com o auxílio da ferramenta XAMPP. Na fase “Testes” 

foram identificados erros e são testadas as funcionalidade do sistema. Durante esta fase 

também ocorreu a apresentação do sistema e as instruções de uso do mesmo para o 

usuário final, e aplicado um teste prático por um período de duas semanas. Durante a última 

fase “Implantação” foi disponibilizado o sistema para os usuários.  Essa etapa foi realizada 

no dia 11 de junho de 2019, onde também foi disponibilizado aos usuários um questionário, 

que visava uma coleta de dados referente ao sistema. 

 

Figura 01 – Etapas do projeto 
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Fonte: Elaboração dos autores, 2019 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Sistema SAS 

 

O sistema “SAS”, conta com diversas telas e diferentes funcionalidades, as quais 

visam a coleta de dados referente ao beneficiário do atendimento e o usuário. Durante sua 

concepção até a sua finalização buscou-se o aperfeiçoamento da interface gráfica das 

telas, de acordo com as preferências e sugestões dos usuários, a otimização das 

funcionalidades existentes e o desenvolvimento de novas funções.  

Os autores realizaram diversas entrevistas informais com os usuários, em 

diferentes períodos, onde, em algumas delas, ocorreu a apresentação das telas já 

desenvolvidas e suas funções. Durante as entrevistas foram identificadas novas 

necessidades dos usuários assim como algumas adequações.  

Ao final de todas as etapas o sistema contava com as funcionalidades de 

cadastrar, alterar e excluir beneficiário do atendimento, cadastro e alteração do usuário, 

geração de relatórios em formato PDF, cadastro e alteração de foto, cadastro, alteração e 

exclusão de integrante familiar, cadastro, alteração e exclusão de acompanhamento e 

exclusão do perfil de usuário. Destaca-se que o layout desenvolvido atende as 

necessidades dos usuários além de ser agradável e intuitivo. 

Na sequência serão apresentadas algumas telas. 
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Figura 02 – Tela de login do sistema 

 

Fonte: Elaboração dos autores, 2019 

 

Figura 03 – Tela principal 

 

Fonte: Elaboração dos autores, 2019 
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Figura 04 – Última tela de cadastro do usuário 

 

Fonte: Elaboração dos autores, 2019 

 
3.2 Questionário SAS 

  

No dia que a implantação foi realizada foi disponibilizado ao usuário um 

questionário com perguntas básicas referentes ao sistema, o mesmo visava apontar os 

pontos positivos e negativos do sistema, bem como os benefícios oriundos do uso do 

sistema. No dia 26 de junho de 2019 o questionário foi recolhido. 

Simon (2019) afirma que a implementação do sistema foi de grande importância 

pois “[...] permite a optimização do tempo, organização e ainda contribui com o meio 

ambiente [...]”. Através dessa afirmação do usuário percebe-se que o sistema contribuiu em 

relação as perspectivas do usuário, e que a sua utilização seria muito favorável ao usuário. 

Simon (2019) ainda avalia o sistema de forma extremamente positiva, afirmando que o 

mesmo é excelente, de fácil uso e proporcionando diversos auxílios. 

Ainda segundo o usuário, o sistema ainda auxilia em relação ao “[...] 

armazenamento das informações [..]”, por meio dessa colocação nota-se que o objetivo do 

projeto foi alcançado. 

 

Figura 05 – Auxílios proporcionados pelo sistema 
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Fonte: Simon, 2019 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O sistema SAS: Sistema de Atendimento Social foi criado com a proposta de 

oferecer aos atuantes da área de assistência social do município de Ermo/SC, uma 

ferramenta que possibilitasse a otimização do tempo de cadastro, organização dos dados, 

uma maior facilidade na busca por um beneficiário e economia de recursos, visto que todo 

o processo era desenvolvido de forma manual. 

Para que o desenvolvimento do sistema foram utilizados os conhecimentos 

obtidos durantes as aulas do curso técnico em informática, ofertado pelo instituto Federal 

Catarinense – Campus Avançado Sombrio, mas também foi necessário obter conhecimento 

sobre outros assuntos, através de sites e fontes bibliográficas. Assim foi utilizado a 

linguagem Java juntamente dos demais conhecimentos sobre banco de dados, visando o 

funcionamento das funcionalidades inserir, consultar, excluir e alterar. 

Ressalta-se ainda que todos os objetivos e requisitos levantados neste projeto 

foram atingidos e a implantação do sistema foi realizada. O questionário aplicado, após 

implantação, evidenciou os pontos positivos do sistema, segundo o usuário, bem como os 

benefícios do uso do sistema. Conforme o mesmo o sistema otimiza o armazenamento de 

informações, é intuitivo e de fácil manipulação, ainda contribuindo com a otimização de 

tempo e visualização de informações referentes ao beneficiário do atendimento. 
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Resumo: Em diversas instituições de ensino é possível encontrar armários disponíveis aos estudantes para
a guarda de seus pertences e assim diminuir o sobrepeso de suas mochilas. Conduzir este sobrepeso pode
provocar danos à saúde. Desta forma, como via de solução, tem-se a utilização destes armários. A prática
da distribuição e do controle destes no Instituto Federal Catarinense - Campus Avançado Sombrio (IFC-
CAS), atualmente, é realizada manualmente, através de documentos. Destarte, percebe-se a importância
de um sistema de gestão para maior confiabilidade na manipulação dos dados, gerenciando-os de maneira
organizada,  a  fim  de  facilitar  na  percepção  da  situação  atual  de  cada  armário,  além de  identificar  o
responsável de tal. Assim, este trabalho apresenta o processo de desenvolvimento de uma ferramenta para
gestão da distribuição e controle dos armários no IFC-CAS. Para o desenvolvimento do sistema foram
utilizadas as tecnologias NetBeans IDE, a linguagem de programação Java e o MySQL WorkBench. O
sistema, além de ser um suporte para a organização e distribuição dos armários, 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  no  departamento  de
ensino para garantir a eficácia da proposta.

Palavras-Chave: Sistema de gerenciamento. Informatização. Armários escolares. Distribuição de armários.

1 INTRODUÇÃO

Em vivência de um mundo com grandes avanços tecnológicos, a sociedade

encontra-se  em  um  cenário  totalmente  diferente  de  sua  antiguidade.  Após  diversos

acontecimentos,  a  tecnologia  foi  se  desenvolvendo,  e  as  poucos  tomou  uma  larga

extensão. Além disso, teve-se a criação dos computadores, que acompanhado da internet

caracterizam e fazem parte  da  sociedade,  que hoje  é  conhecida como sociedade da

informação.  Kohn  e  Moraes  (2007)  em  seu  artigo,  relatam  que  a  sociedade  está

transitando no que se denomina como Era Digital, e que os computadores ocupam um

grande e importante espaço nos setores que configuram a sociedade. Sendo assim, nos

dias atuais, tem-se uma grande busca em facilitar a prática de vida da sociedade.

Tendo  em  vista  este  contexto,  o  sistema  de  gestão  é  constituído  por  um

conjunto de fatores para que se dê um resultado a alguma necessidade. Segundo Chaib

(2005) este sistema também pode ser conceituado como o conjunto de pessoas, recursos

e procedimentos, dentro de qualquer nível de complexidade. Além disso, o mercado de

sistema de gestão é muito amplo, onde raramente é desenvolvido um sistema específico

para uma empresa.

Na  cidade  de  Sombrio  (SC),  localiza-se  o  Instituto  Federal  Catarinense

Campus Avançado Sombrio (IFC-CAS), que oferece curso técnico integrado ao ensino

médio e cursos superiores. Nas dependências deste Campus existem armários para a

guarda de pertences dos discentes do ensino médio e docentes, distribuídos pelo Serviço
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Integrado  de  Suporte  e  Acompanhamento  Educacional  (SISAE)  e  pelo  Setor

Administrativo  do  Campus,  respectivamente.  Ambas  as  distribuições  são  realizadas

manualmente,  porém, os discentes assinam um termo de comprometimento de uso e

recebem a chave do armário e os docentes realizam uma solicitação para que recebam

uma  chave.  Entretanto,  deste  modo,  acaba-se  não  tendo  um  controle  efetivo  desta

distribuição, visto que, a utilização de documentos escritos não oferecem a confiabilidade

necessária para tal.

Após observar este fator, através de entrevistas realizadas com os servidores

do setor, pôde-se identificar suas necessidades e assim planejar o desenvolvimento de

um  sistema  gerenciador  com  o  objetivo  de  atendê-los.  O  sistema,  além  de  ser  um

gerenciador para o controle da distribuição dos armários, trará uma maior informatização

para a área a partir deste.

2 DISTRIBUIÇÃO DOS ARMÁRIOS

De acordo com a Lei n° 2772 de 1997, o peso máximo do material escolar que

é transportado diariamente pelos discentes do ensino fundamental e médio, deve ser de

até 10% do peso corporal.  Entretanto,  em alguns períodos escolares,  estes discentes

necessitam conduzir uma maior quantidade de materiais. Dessa forma, Ferst (2003), em

seu artigo, analisa o uso da mochila com sobrepeso como causa ou até mesmo agravante

de desvios posturais da coluna vertebral. Além disso, segundo Locker (2015) entre os

problemas na postura, destacam-se: a escoliose, pinçamento do nervo e Hérnia de disco.

O SISAE é responsável pela distribuição dos armários. Ao início de cada ano é

realizado um levantamento dos armários, para definir quais estão disponíveis e aptos ao

uso.

Atualmente, o IFC-CAS conta com 304 armários, entretanto, esta quantidade

não atende a demanda atual de discentes. Em números, conforme a secretaria do IFC –

CAS, no início deste projeto este contava com 351 discentes matriculados, sendo assim,

tem-se  a  necessidade  dos  armários  serem  divididos.  Estes,  para  a  distribuição  dos

armários, são solicitados a assinarem um termo de responsabilidade, e assim, receberem

uma chave de armário.

Outrossim, são disponibilizados armários para os docentes, em uma entrevista

realizada  com o  setor  administrativo  foram levantados  que  o  Campus  conta  com 55

docentes, incluindo os que estão de licença, e para estes são distribuídos 48 armários.
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3 METODOLOGIA

O desenvolvimento deste trabalho foi dividido em quatro etapas, sendo elas:

levantamento de requisitos, modelagem e criação do banco de dados, desenvolvimento

do sistema e por fim, os testes.

Na etapa de levantamento de requisitos foram realizadas entrevistas, com os

servidores do setor. De acordo com Sommerville (2011), os requisitos são as descrições

do que o sistema deve fazer, seja seus serviços ou suas restrições. Nos requisitos são

inseridas as necessidades dos clientes, como controlar algo ou encontrar informações, ou

seja, aquilo que o cliente almeja encontrar no sistema que foi pedido. Estas tiveram o

intuito  de  identificar  as  funcionalidades e as  restrições que o  sistema deveria  conter.

Tendo  em  vista  as  necessidades  do  setor  foi  analisada  a  possibilidade  do

desenvolvimento de um sistema para a distribuição e gerenciamento dos armários. 

Assim, pode-se partir para a construção do projeto, etapa que compreendeu a

construção das modelagens conceitual e lógica, através da ferramenta BrModelo. Para

possibilitar a construção do banco de dados e o desenvolvimento do sistema.

A etapa posterior, por sua vez, compreendeu o desenvolvimento do sistema e a

construção  do  banco  de  dados.  Para  o  desenvolvimento  da  aplicação  foi  utilizado  a

plataforma  de  desenvolvimento  integrado  Netbeans,  conectando  ao  banco  de  dados

MySQL Server e da biblioteca Java Database Connectivity (JDBC) do Java.

Após  o  desenvolvimento  do  sistema  iniciou-se  a  etapa  de  testes,  que  foi

implantado no SISAE, o qual ficou disponível por um período de 14 dias para uso pelos

servidores. Estes testes têm o intuito de identificar erros no sistema ou modificações que

devem ser feitas, de acordo com a vontade do cliente.

Após passar por todas as etapas corretamente, como explicado no parágrafo

anterior, se dá sequência à etapa de validação, que indica a finalização do sistema. A

aplicação desenvolvida e os testes feitos encontram-se na próxima seção.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O sistema desenvolvido possui um menu superior com seis opções e pode ser

visto  na  Figura  01,  sendo  elas:  Inicio,  Servidores,  Alunos,  Docentes,  Armários  e

Gerenciamento.  Cada uma destas direciona o usuário  a uma tela,  que caracteriza-se

pelas funcionalidades de cadastro de informações e da listagem destas, entretanto, após

a realização do cadastro, tem-se acesso às funcionalidades de edição e pesquisa.
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Figura 01 - Tela inicial do sistema.

Fonte: Os autores, 2019.

Após o sistema ser inicializado, a tela de início é visualizada, ela é formada por 

quatro campos de texto, que disponibilizam ao usuário a quantidade de alunos e docentes

cadastrados, bem como, quantos destes possuem armário. Outrossim, é disponibilizado 

um gráfico que ilustra as condições dos armários cadastrados no sistema, sendo as 

condições possíveis, disponível, ocupado e manutenção. Por se tratar de uma imagem 

ilustrativa e sem usuários cadastrados, o gráfico não será exibido.

Figura 02 - Tela de cadastro de alunos do sistema.

Fonte: Os autores, 2019.
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Ao pressionar o botão Alunos o usuário será direcionado a tela dos alunos,

nesta tela será possível cadastrar,  editar e pesquisar os dados destes. Observando a

Figura 02,  na parte  inferior  esquerda há quatro  botões,  sendo eles,  Novo,  Cadastrar,

Editar  e  Cancelar.  Além disso,  tem-se os  campos para  a efetuação do cadastro  dos

alunos sendo obrigatório o preenchimento do nome do aluno, turma e curso. Ademais,

esta conta com uma tabela que apresenta os dados dos alunos cadastrados.

Figura 03 - Tela de cadastro de armários do sistema

Fonte: Os autores, 2019.

A Figura 03 apresenta a tela dos armários, esta, por sua vez, se diferencia das

demais  pelos  campos  a  serem  preenchidos.  O  usuário  poderá  definir  o  número  do

armário, a quantidade de espaços deste (limite de 1 à 2), além de, selecionar o local e a

condição em que esse armário se encontra.

Assim como as telas anteriores, possui os botões com as mesmas funções e

uma tabela que mostra os armários cadastrados. Entretanto, essa tela também possui um

botão QRcode, que permite ao usuário gerar o QRcode para o armário, este fica visível

após selecionar um armário para a edição. Para este trabalho, a utilidade do QRcode não

será detalhada.

ISSN: 2526-4044 p. 160 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Figura 04 - Tela de gerenciamento dos alunos.

Fonte: Os autores, 2019.

A Figura 04 apresenta a tela de gerenciamento que é dividida em duas partes,

o gerenciamento dos alunos e dos docentes. Esta tela apresenta uma tabela que mostra

os  alunos  cadastrados,  uma  tabela  com  os  armários  que  estão  disponíveis  para

distribuição e as datas de entrega e devolução do armário. Ademas, a tela possui um

botão PDF que gera um termo de compromisso para o aluno selecionado.

Após o desenvolvimento compreendeu-se a validação do sistema, ou seja, a

verificação se o sistema está pronto para a utilização definitiva ou se há alterações a

fazer. Após a realização dos testes e das alterações adequadas e, por conseguinte, a

validação do sistema, este pode ser implantado no setor para ser utilizado.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foi descrito o desenvolvido de um sistema de gerenciamento e

controle dos armários disponibilizados para os usuários do Instituto Federal Catarinense –

Campus Avançado Sombrio,  e este denominou-se “Locker System”. Para a validação,

foram  realizados  testes  com  os  usuários,  e  por  meio  de  entrevistas  foram  obtidos

resultados satisfatórios e significativos em relação ao seu funcionamento, demonstrando

ao setor, a capacidade de facilitar o seu dia a dia.

Destarte, os objetivos propostos para este trabalho foram atingidos, trazendo

assim a informatização a uma área que até o momento realizava as operações através de

documentos.
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Além disso, planeja-se implementar novas funcionalidades no sistema, dentre

essas estão a integração da Webcam na foto dos discentes e docentes, com o objetivo de

facilitar o processo de adição da foto do aluno e docente, além de, adicionar a opção

desabilitar,  para  quando  um  aluno  ou  docentes  deixar  o  IFC-CAS,  puderem  ser

desabilitados do sistema. Outrossim, pretende-se analisar o impacto do QRcode para os

discentes e docentes.
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Resumo: Com a eclosão da tecnologia no mundo contemporâneo, ela se integrou a praticamente qualquer
área do conhecimento, por conseguinte, para execução das mais diversas atividades é necessário entender
a  linguagem  computacional,  tanto  para  a  implementação  da  mesma,  como  para  compreensão  das
possibilidades que a tecnologia pode lhe fornecer. Logo tornou-se uma obrigatoriedade na nossa formação
como pessoas, aprender a pensar de maneira computacional, possibilitando assim inovarmos o meio ao
qual estamos inseridos, sendo assim temos como objetivo incorporar o aprendizado de programação para
os alunos do Ensino Médio, de forma simples e atrativa, utilizando seu conhecimento para a execução de
alguma tarefa no mundo físico. Para tal propósito iremos confeccionar uma plataforma robótica controlada
por arduino,  com sensores que permitam a esse “veículo”  seguir  um caminho específico  e desviar  de
obstáculos,  que apesar  de simples  podem ter  uma utilização complexa,  permitindo o crescimento e  o
aperfeiçoamento do programador nesta mesma plataforma
 
Palavras-Chave: Tecnologia; Robótica; Educação.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente o mundo está entrando na 4ª revolução industrial, o que acarreta em

uma  inevitável  inserção  no  mundo  digital,  com  o  surgimento  de  novas  maneiras  de

raciocinar, agir e produzir, devido a integração de tecnologias digitais, físicas e biológicas

na vida cotidiana.

Assim, no mundo de hoje, é fundamental que as pessoas entendam e comecem a

pensar de forma sistemática, devido a necessidade que gradualmente obriga a todos os

ramos  de  trabalho  lidarem com computação.  Logo,  cada  vez  mais  é  exigido  que  se

possua mão de obra especializada para a resolução de problemas em um futuro próximo.

 Contudo, o modelo escolar de hoje não prepara os alunos  para um universo de

inovação  tecnológica  e  consequentemente  para  o  pensamento  computacional,  o  que

dificulta  a  ingressão  nesta  área  de  aprendizado,  que  poderia  ser  assimilado  já  nos

primeiros  anos  de  ensino,  em  vez  de  somente  na  universidade,  como  normalmente

ocorre. Esse distanciamento se dá pela falta de instrumentos intuitivos, que iniciem um

leigo na era digital, e pelo custo elevado daqueles já existentes.

Por consequência é importante que existam ferramentas acessíveis às escolas,

para que assim possam introduzir  novas pessoas nesse campo de tecnologia.  Sendo

necessário tornar esse processo agradável, através da simplificação da programação e da

transformação da lógica desenvolvida em ações imediatas, ou seja, fazer com que os
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alunos  possam,  por  exemplo,  programar  um robô  e  testá-lo  a  fim  de  aprimorar  sua

programação de forma intuitiva e prática.

Com  a  construção  de  uma  plataforma  voltada  para  esse  fim,  seria  possível

capacitar quantidades cada vez maiores de pessoas a terem um pensamento digital, o

que as  permitiria  participar  do desenvolvimento tecnológico  na chamada 4ª revolução

industrial.

2 METODOLOGIA

Sendo  a  ideia  central  do  projeto,  produzir  um  robô  intuitivo  que  inicie  o

desenvolvimento  do  pensamento  computacional,  decidiu-se  desenvolvê-lo  de  uma

maneira simples e atual, possibilitando também a replicação do mesmo em qualquer local

que  tenha  os  recursos por  nós utilizados.  Para  isso  alguns  critérios  foram adotados,

sendo eles: 1) a utilização de módulos de arduino e componentes eletrônicos comuns

para  o  público  consumidor,  facilitando  a  aquisição  dos  mesmo;  2)  construção  da

plataforma  na  impressora  3D,  facilitando  sua  reimpressão  em  qualquer  local;  3)

disponibilização dos circuitos elétricos, para sua replicação.

A escolha dos sensores foi realizada com base nas necessidades da plataforma,

ou seja, a inserção no mundo da programação e considerando o microcontrolador usado,

neste  caso  o  arduino  Mega.  Logo  é  preciso  sensores  compatíveis  que  permitam  a

locomoção autónoma da plataforma robótica.  Assim foram alocados  três sensores:  1)

Sonar,  para  o  rastreamento  de  objetos  próximos  ao  robô;  2)  Reflectância,  para  a

construção de um seguidor de linha; 3) Cor, para a ampliação das possibilidades de um

seguidor de linha; 

Posteriormente  os  sensores  de  Refletância  (tcrt5000)  e  de  Cor  (Rgb  tcs3200),

precisaram ser acoplados a uma placa de circuito, para funcionarem de maneira correta,

sendo usado um transistor para o controle da ativação dos sensores de cor, e resistores

para  a  seleção  da  corrente  nos tcrt5000.  Também foram selecionados  alguns outros

módulos para simplificar o circuito, como a ponte h que facilita o controle dos motores.

 Depois modelou-se o chassi em um programa de desenho (SolidWorks 2018), de

forma  que  ficasse  integrado  a  parte  eletrônica,  já  anteriormente  dimensionada  e

selecionada, para posteriormente ser impressa na impressora 3D com filamentos PLA.

Por último foram unidos, os sensores, os componentes eletrônicos, os motores e a

bateria, todos ao chassi, construindo por fim a plataforma robótica.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Circuito elétrico:

O circuito elétrico desenvolvido foi baseado em alguns trabalhos já previamente

desenvolvidos  no  câmpus.  E  teve  como  objetivo  simplificar  o  máximo  possível  sua

replicação, contudo ainda envolve uma certa complexidade em sua montagem.

Figura 01 - Circuito Elétrico do seguidor de linha 

Fonte: Desenvolvido no projeto

Figura 02 - Circuito de controle do motor DC e Sonar
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Fonte: Desenvolvido no Projeto

3.2 Plataforma Robótica

A construção da plataforma na impressora 3d foi bem sucedida, tem seu

design desenvolvido como planejado no Solidworks.

Figura 03 - Plataforma Robótica

Fonte: Desenvolvido no projeto

3.3 Melhorias

Sendo  o  objetivo  de  democratizar  o  projeto,  através  da  construção  em
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impressora  3D,  permitindo  a  reimpressão  em  qualquer  local  do  mundo,  e  da

disponibilidade do desenho tanto da estrutura física, como do circuito elétrico, ficaram

parcialmente concluídos. Isso porque, sendo o intuito o de propagação da plataforma,

verificamos  que  o  esquema  elétrico  exige  um  certo  conhecimento  prévio  para  sua

construção, o que diminui sua possibilidade de replicação por qualquer indivíduo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A plataforma robótica apresentou boa intuitividade para iniciar o aprendizado

de crianças e adolescentes, sendo usada no campus com uma ferramenta para introduzir

tanto a programação para entusiastas em arduino, como para exemplificar a função de

circuitos elétricos e dispositivos eletrônicos.

Logo,  nosso propósito  foi  alcançado,  a  plataforma tornou-se um importante

instrumento no meio educacional, por cotidianizar o conhecimento, ou seja, a aplicação de

lógica computacional em um robô de fato

Ao final, para a continuidade do projeto, estamos elaborando uma oficina de

ensino  de  programação,  com  as  escolas  públicas  da  região,  que  visa  não  somente

ensinar, mas atrair alunos para a inserção no IFSC Campus Araranguá.
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Resumo: Os Institutos Federais tem dado diversas oportunidades aqueles que o tem acesso. Além da alta
qualificação  de  ensino,  tanto  médio  quanto  técnico,  oferece  aos  seus  docentes  a  possibilidade  de
participação e criação de projetos escolares e comunitários. Por conta da quantidade limitada de campus e
vagas, a prova de ingresso ao IFC é bastante concorrida. Foi a partir destes fatores que o jogo FlipIFC foi
criado. O jogo é direcionado aos alunos que estão na fase final do ensino fundamental, público-alvo da
prova  de  classificação,  e  tem como objetivos  divulgar  projetos  realizados no campus,  como o próprio
FlipIFC, e auxiliar os estudantes interessados em ingressar na instituição por meio de perguntas das áreas
de ciências exatas, humanas e naturais, realizadas pelo jogo. As questões implantadas na plataforma foram
retiradas de provas de exame de classificação já realizadas no IFC, deste modo o aluno se familiariza com
o tipo de questão utilizada e pode aplicar seus conhecimentos, ao mesmo tempo que se diverte com o jogo.
O programa, escrito em linguagem de programação Java, é implementado em plataforma de fliperama,
montado com um computador de mesa, joystick e botões. Para que haja caráter competitivo, os jogadores
são  registrados  com seus  nomes  e  turma,  acessando  o  programa  através  de  um código  de  acesso.
Podendo assim participar de um ranking semanal e geral que elenca, de forma decrescente, os 5 usuários
com maior pontuação, que é medido através do número de acertos das questões que, bem como os dados
dos alunos, estão armazenadas em um banco de dados desenvolvido em linguagem SQL. 
 
Palavras-chave: Aprendizagem. Jogos educacionais. Plataforma educacional. Fliperama. IFC.

1 INTRODUÇÃO

Com as mudanças no cenário econômico mundial a partir de 1980, instituições

educacionais agora também deveriam atender a demanda de empregados do mercado.

Durante  a  década  de  1990,  a  regulamentação  da  educação  profissional  (1997)  foi

realizada, mas somente em 2004 tornou-se possível a integração do ensino médio ao

ensino técnico de nível médio. Então, em 29 de dezembro de 2008, através da lei  nº

11.892/08,  foram  criados  38  Institutos  Federais  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia

(IFET’s).  É  nesse  contexto  que  surge  o  Instituto  Federal  Catarinense  (IFC)  que

atualmente  possui  15  campus  distribuídos  pelo  estado  de  Santa  Catarina,  ofertando

ensino em diversas áreas desde formação inicial até pós-graduação (IFC, 2016).

Paralelo  a  isto,  percebemos o  rápido  desenvolvimento  e  crescente  uso  da

tecnologia a favor da educação, que segundo Valente (1998,  p.  06),  o uso das TIC’s

expande os limites do acesso à informação e comunicação estimulando e proporcionando

aos alunos a busca do conhecimento por conta própria. Há também a necessidade de

adaptação do ambiente escolar as novas gerações. Percebido que cada vez mais o jovem

está  conectado  a  tecnologia  e  que  o  seu  interesse  está  voltado  para  formatos  mais
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lúdicos  e dinâmicos do que os  apresentados em sala,  o  que facilita  a  sua perda de

interesse nos temas abordados na escola.

Por isso, trazer ao ambiente escolar ferramentas que auxiliam no processo de

aprendizagem,  pode  ser  considerado  um  método  eficaz  e  eficiente  de  alcançar  os

objetivos da instituição.  Uma forma de transformar matéria escolar  em tecnologia é a

gamificação.  A  gamificação  consiste  na  utilização  de  elementos  típicos  dos  jogos

eletrônicos,  os games,  em um contexto não lúdico objetivando estimular e motivar os

indivíduos na realização de tarefas,  mudanças de comportamento,  aprendizado,  entre

outros.

Diante deste contexto, este trabalho traz o resumo do desenvolvimento de uma

plataforma destinada à prática de resolução de questões para o exame de classificação

do IFC, com todas as ferramentas, métodos e resultados. Para a produção são utilizados

como  materiais  e  recursos  um  computador,  a  linguagem  de  programação  Java,  e

componentes de um fliperama, o qual  ficará disponível  para utilização de alunos nas

dependências de uma escola de ensino fundamental. Este estudo busca desenvolver uma

plataforma de preparação para o IFC que incentive o estudante do Ensino Fundamental a

exercitar seus conhecimentos, de maneira lúdica e atrativa.

2 TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO E GAMIFICAÇÃO

Nos dias atuais o crescente desenvolvimento das tecnologias da informação e

comunicação (TIC’s) vem afetando diretamente diversas áreas da sociedade, inclusive a

educação.  O  advento  das  novas  tecnologias  implica  na  mudança  dos  paradigmas

tradicionais de ensino e aprendizado. Sobre TIC’s Oliveira e Moura (2015, p. 77-78) dizem

que:

Consistem de todos os meios técnicos usados para tratar a informação e auxiliar
na comunicação [...] um conjunto de recursos tecnológicos integrados entre si, que
proporcionam por meio das funções de software e telecomunicações, a automação
e comunicação dos processos de negócios, da pesquisa científica e de ensino e
aprendizagem.

No contexto educacional  Oliveira  e Moura  (2015)  citam algumas vantagens

quanto  a  utilização  das  TIC’s  como  a  disponibilização  do  conteúdo  de  interesse  no

momento de interesse, a atratividade e interatividade da apresentação do conteúdo, além

de fornecer  recursos que  permitam uma maior  integração dos alunos conforme suas

necessidades.  Uma  das  formas  de  proporcionar  formas  de  busca  do  conhecimento

através das TICS é por meio dos jogos educacionais.
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O  ambiente  lúdico  dos  jogos  é  capaz  de  envolver  os  jogadores,  o  que,

associado a competitividade envolvida, faz com que empenhem tempo e dedicação na

realização das tarefas propostas, além de possibilitar a aproximação e socialização entre

os jogadores. Por consequência desse empenho os jogadores tendem a se tornar cada

vez  melhores  nos  jogos,  dessa  forma  dominando  cada  vez  mais  os  conteúdos  ali

trabalhados (SAVI; ULBRICHT, 2008).

Surgida no contexto da popularização global dos jogos e de uma geração cada

vez mais imersa e receptiva aos meios tecnológicos, a gamificação tem despertado o

interesse por seu uso também na área da educação, utilizando seu potencial de engajar

indivíduos que já não se interessam pela metodologia passiva de ensino (FARDO, 2013).

Conforme dito por Ogawa (2015) a gamificação explora os desejos humanos

como  recompensa,  reconhecimento,  competitividade  e  auto  realização,  além  de  se

demonstrar  permissiva  quanto  a  erros,  contrariamente  as  metodologias  educacionais

típicas, ensinando e motivando o aluno a aprender.

3 METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste projeto foi preciso realizar um estudo sobre os

impactos da tecnologia na educação, a fim de que essa utilização fosse avaliada como

positiva e, então, pudesse ser aplicada de forma adequada dentro do ambiente escolar.

Após  compreender  os  resultados  da  inserção  da  tecnologia  na  escola,  foi

aplicado dois questionários com o objetivo de levantar dados em relação ao interesse dos

alunos  da  instituição  acerca  dela.  A  pesquisa  foi  feita  através  da  ferramenta  online

Formulários Google e contou com a participação das turmas do terceiro ano, com 80

participantes, e outro questionário com as turmas do primeiro ano, com 95 participantes,

ambas  turmas  dos  cursos  Técnicos  Integrados  ao  Ensino  Médio  do  Instituto  Federal

Catarinense Campus Avançado Sombrio no ano de 2018.

Com as respostas obtidas através dos questionários ficou constatada a real

importância do projeto e o seu alcance junto aos alunos à comunidade escolar. Assim,

iniciou-se a fase de desenvolvimento do jogo, na qual foram utilizadas ferramentas de

desenvolvimento de software como o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

MySQL, a linguagem de programação Java e o ambiente de desenvolvimento NetBeans.

Além disso, desenvolveu-se e concretizou-se a ideia de executar o jogo em

uma  máquina  de  fliperama,  devido  às  características  que  essa  plataforma  possui.

Marques et al. (2018) e Braga (2019) relatam que uma plataforma em fliperama possui um

grande potencial  atrativo,  em razão de ser uma máquina pouco utilizada e conhecida
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atualmente.  Ainda,  por  proporcionar  a  possibilidade  de  ser  instalada  em uma escola

ensino fundamental, estando à disposição dos alunos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após verificada a importância da tecnologia da informação e da gamificação

nos  meios  educacionais,  a  pesquisa  realizada  com os  alunos  demonstrou  resultados

satisfatórios, a ser observados nos gráficos gerados.

Quando  perguntados  sobre  como  os  alunos  obtiveram  conhecimento  da

Instituição, entre os alunos dos primeiros anos a maioria de 37,9% respondeu que por

meio de amigos, enquanto que entre os alunos dos terceiros anos a maioria de 36,3%

respondeu que foi por meio de pais ou familiares.

Para este trabalho foram avaliados os questionários aplicados principalmente

com os primeiros anos de 2018. Assim, a primeira pergunta direcionada era quanto à

divulgação da instituição nas escolas e se os participantes consideravam que esta poderia

ser melhorada, e reafirmando a constatação de que a divulgação realizada atualmente

não é suficiente a maioria de 89,5% respondeu que a divulgação poderia melhorar.

Figura 01 - Resposta de uma questão do formulário

Fonte: Os autores, 2019.

Entre  outras  perguntas  feitas,  os  alunos  foram  questionados  se  teriam

interesse  em  utilizar  uma  ferramenta  como  a  proposta  no  presente  projeto  para  a

preparação  para  o  exame classificatório,  e  a  maioria  de  72,6% e  24,2% respondeu,

respectivamente,  que  sim  e  talvez.  Constatando,  assim,  que  a  realização  do  projeto

mostra-se válida e seria bem aceita pelos alunos.
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Figura 02 - Resposta de uma questão do formulário

Fonte: Os autores, 2019.

Considerando todas as respostas presentes no formulário foi possível verificar

o interesse dos alunos em utilizar jogos para auxiliar na preparação para o exame de

classificação do IFC, principalmente se o jogo estiver dentro do seu próprio ambiente

escolar, sem que haja a necessidade de instalar em dispositivos próprios ou buscar na

internet. Neste trabalho, o restante das respostas da pesquisa referente a este projeto não

foram inseridas neste artigo por motivos de espaço e disposição do texto.

A figura 3 apresenta a tela inicial do jogo, que conta com dois rankings, sendo

que o primeiro apresenta uma classificação geral, no canto esquerdo, que elenca os cinco

melhores  jogadores desde a implantação do sistema,  e  o  ranking  semanal,  no  canto

direito, elencando os cinco melhores jogadores da semana. Ademais, a tela inicial mostra

o logo do jogo e, logo abaixo, a instrução para começar a jogar.

Figura 03 - Tela principal do jogo

Fonte: Os autores, 2019.

Cada jogador possui um login de acesso para poder jogar, o qual é feito por

meio de um código de identificação individual dos estudantes cadastrados. O código em
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questão é um número escolhido pelos próprios usuários. Por se tratar de uma plataforma

aplicada com alunos dos nonos anos o número definido foi de seis dígitos. Tal medida,

assim como o pedido de que se evitassem senhas compostas por números sequenciais

ou de repetição, foi tomada para evitar a ocorrência de senhas repetidas.

O jogo desenvolvido é composto por uma questão do exame de classificação

do IFC (aplicada em exames anteriores) escolhida aleatoriamente dentro de um banco de

questões, com cinco alternativas possíveis de resposta, sendo que o jogo informa ao

jogador  se  ele  escolheu  a  alternativa  correta  ou  a  incorreta,  indicando  a  resposta

adequada, como pode ser visto na Figura 4 (a) e Figura 4 (b).

Para o restante do desenvolvimento do projeto o jogo será instalado em uma

máquina  de  fliperama,  sendo  que  os  materiais  necessários  para  a  implementação  já

foram obtidos e a integração entre as peças do fliperama foi avaliada como positiva em

uma simulação de funcionamento do jogo.

Figura 04 (a) - Tela de acerto da resposta

Fonte: Os autores, 2019.

Figura 04 (b) - Tela de erro da resposta

Fonte: Os autores, 2019.

Os diversos aspectos lúdicos inclusos no sistema visam tornar a experiência

mais interessante e confortável para o usuário, apresentado um ambiente amigável e de

fácil usabilidade. O projeto foi pensado e desenvolvido de forma a aplicarem-se, no que

fosse cabível ao contexto, aspectos trabalhados na gamificação e em jogos educacionais,

dados  os  bons  resultados  obtidos  com a  aplicação  destas  metodologias  em estudos

realizados na área da educação.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este  trabalho  apresentou  o  desenvolvimento  de  um  jogo  como  forma  de

preparação para o exame de admissão ao IFC. O jogo desenvolvido será utilizado em

uma  plataforma  de  fliperama  e  adaptado  em  uma  escola  de  ensino  fundamental.  A

pesquisa bibliográfica foi fundamental para elaboração do projeto pois abrangeu diversos
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conhecimentos  como  programação,  banco  de  dados,  tecnologia  na  educação,  entre

outros. A implantação do projeto em espaços externos ao IFC-CAS permite um primeiro

contato de alguns com a instituição ao passo que torna público um pouco do trabalho

realizada por esta.

Para aqueles interessados no exame de admissão o sistema fornece o contato

prévio com a prova e permite que o aluno por conta própria verifique a efetividade de sua

preparação e de seus conhecimentos em relação aos conteúdos cobrados na prova. A

quantidade de respostas incorretas coletadas pelo sistema pode refletir sobre os próprios

alunos que, por sua vez, podem passar a investir mais tempo no preparo para o exame

uma vez identificada a necessidade.
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Resumo: Com o objetivo de construir um Gnômon eletrônico, este trabalho tem como finalidade 
encontrar um modelo matemático da curva que caracteriza a intensidade da luminosidade, em 
função do ângulo de incidência dos raios solares em relação a normal da superfície de um sensor 
de luminosidade (LDR). A caracterização desta curva é importante para a implementação do 
algoritmo computacional do Gnômon eletrônico. Assim, para a realização deste trabalho foi utilizado 
a plataforma Arduino para a coleta de dados e desenvolvidos scripts na linguagem computacional 
GNU Octave para arquivar e analisar os mesmos.  
 
Palavras-Chave: Gnômon; Ajuste de curvas; Sensor de luminosidade 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Soares (2011) a medição do tempo está presente na 

história e no desenvolvimento da humanidade desde os primeiros indícios de 

sociedades organizadas. A medição prática do tempo teve ao longo da história 

diversas aplicações como determinar a época de plantio, colheita, poda e 

reprodução de animais. Na antiguidade, muitos povos como sumérios, egípcios, 

chineses e pré-colombianos utilizaram diversos sistemas para a determinação do 

tempo, entre eles, um sistema que se destaca é o relógio solar chamado Gnômon.  

O Gnômon consiste em uma haste vertical fixa ao solo, no qual o tempo 

é determinado usando-se marcações sobre pontos que coincidem com a trajetória 

da sombra durante o dia. Considerando a variação da sombra projetada e 

conhecendo o funcionamento de sensores de luminosidade do tipo LDR (Light 

Dependent Resistor), é possível considerar a hipótese da construção de um 

Gnômon digital, isto é, um Gnômon que utilize sensores LDR ao invés de uma haste. 

Para tanto, é necessário elaborar um estudo sobre os sensores de luminosidade e 

seu comportamento durante o movimento do Sol.  

Portanto, o propósito deste trabalho é encontrar o modelo matemático da 

curva que caracteriza a intensidade da luminosidade, em função do ângulo de 

incidência dos raios solares, em relação a normal da superfície de um sensor LDR. 

Os resultados desta modelagem está ligado a um projeto que visa a construção de 

um Gnômon eletrônico utilizando o sensor LDR, e ao teste de um algoritmo para a 

resolução do problema inverso, isto é, um algoritmo que permite determinar a 
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posição do Sol dado um conjunto de valores disponibilizados pelos sensores de 

luminosidade.  

  

2 METODOLOGIA 

  

Nesta seção serão apresentados os materiais e os procedimentos 

utilizados para a aquisição e análise dos dados de um sensor LDR. Este trabalho 

foi desenvolvido em três etapas. A primeira foi a construção de um sistema de 

aquisição de dados. A segunda foi a análise dos dados e a terceira a identificação 

e construção da curva de ajuste dos dados.  

 

2.1 Hardware  

 

O hardware desenvolvido para a aquisição de dados é composto por uma 

base móvel, que conectado a um motor de passo permite que um sensor de 

luminosidade, encapsulado por uma câmara escura, possa variar sua direção em 

relação a uma fonte de luz fixa entre 0° e 180°.  

Para a aquisição de dados e controle do motor de passo, foi utilizado um 

Arduino Nano, por conta de sua pequena dimensão e também por possuir 

conectividade USB. A escolha do resistor LDR deu-se pelo fato de sua superfície 

de Sulfeto de Cádmio (CdS) garantir que a resistência elétrica possa variar em 

função a quantidade de luz que se incide sobre o mesmo. A Figura 1 representa a 

base móvel construída para a captação de dados. 

 

Figura 1 – Base móvel para o sensor LDR  

 

Fonte: Os autores. 

 

ISSN: 2526-4044 p. 177 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

2.2 Software 

 

Para a aquisição de dados foi implementado um Script 

(AquisicaoDadosLDRGnomon) computacional utilizando a plataforma GNU Octave 

(2019, online). Essa rotina tem como função armazenar os dados de posição 

angular e luminosidade do sensor,  provenientes do hardware de aquisição de 

dados, em um arquivo .m (extensão nativa do octave). Também foi implementado, 

utilizando o Octave, outro Script (AnaliseDadosLDRGnomon) responsável pela 

construção dos gráficos da posição angular por luminosidade, utilizados na análise 

dos dados deste trabalho. 

 

2.3 Captação de dados 

 

Para a captação de dados o sensor LDR foi encapsulado, utilizando uma 

base apropriada dentro de uma câmara escura, permitindo variar a profundidade do 

sensor em relação ao orifício de entrada de luz da câmara escura conforme a Figura 

2. A distância entre a superfície do sensor e o orifício da câmara escura foram 

arbitrados em seis faixas de referências: 0 mm, 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm e 15 

mm. A realização da captação de dados ocorreu entre o dia 15/10/18 ao dia 

10/11/18, sendo desenvolvida em ambientes externos que propiciaram ter o Sol 

como fonte de luz. 

 

Figura 2 – a) Câmara Escura b) Base para o sensor LDR  

 

Fonte: Os autores. 

 

Durante a realização da captação dos dados observou-se que na quarta 

faixa de referência (9 mm) os dados apresentaram uma maior quantidade de ruído, 

comprometendo a análise dos dados captados. Para corrigir esse efeito elaborou-

se filtros caseiros utilizando fitas adesivas nas cores vermelho, laranja e amarelo, 

que em conjunto resultaram em novos dados sem o efeito do ruído. Os dados 
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adquiridos foram armazenados em arquivos na extensão .m para análise posterior. 

A Figura 3 mostra a comparação entre os dados na faixa de referência: 9 mm, 

havendo uma imagem com a aplicação de filtros e outra sem. 

 

Figura 3 – a) Captação de dados com a sobreposição dos filtros nas cores 

branco, amarelo e laranja b) Captação de dados sem os filtros 

 

Fonte: Os autores. 

 

2.4 Análise de dados 

 

Após a captação dos dados, foram construídas as curvas para visualizar 

a relação entre a posição angular e a iluminação incidente para cada uma das faixas 

de referências supracitadas, utilizando o script AnaliseDadosLDRGnomon.m. Um 

dos resultados desta análise é mostradas na Figura 4. A análise do gráfico foi 

conduzida por inspeção e pode-se notar que os dados seguiram padrões que 

podem ser relacionados através de uma função matemática sobrejetora e simétrica. 

Destacou-se na comparação, que entre as faixas de referência: 3 mm, 6 

mm e 9 mm, as curvas apresentaram características e valores semelhantes ao 

intervalo entre 60° e 120°, ou seja, apesar da variação de distância ser de até 6 mm, 

entre essas faixas de referência, não há variação significativa nos valores dos dados 

captados e no gráfico apresentado. Este fato possibilita apontar a escolha de dois 

parâmetros para a construção da curva de ajuste dos dados.  

O primeiro é a definição do campo de visão que deve ser adotado e o 

segundo é a faixa de referência adotada para a elaboração da curva de ajuste da 

relação entre a luminosidade, em função do ângulo que será adotado os dados do 

sensor. Portanto, adotar-se-á a faixa de referência 6 mm e o campo de visão do 

sensor entre 60° e 120°. 

ISSN: 2526-4044 p. 179 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

Figura 4 – Análise obtida com filtros nas faixas de referência de 0 mm até 15 mm 

 

Fonte: Os autores. 

 

Para a busca da curva de ajuste dos dados de luminosidade em função 

da  posição angular, foi investigado observando as características dos dados na 

faixa de referência de 6 mm. As funções escolhidas para investigar e determinar a 

curva de ajuste foram:  quadrática (polinômio do segundo grau), função quártica 

(polinômio quarto grau) e  seno (função trigonométrica). Os dados coletados e 

utilizados para a construção da curva de ajuste são apresentados na Figura 5. A 

seguir será apresentado os resultados do ajuste de cada uma das funções 

investigadas. 

 

Figura 5 – Ajuste de cada uma das funções 

 

Fonte: Os autores. 

 

Observou-se que os dados 02 e dados 05 estão de certa forma 

corrompidos para análise. Portanto serão utilizados para o estudo das curvas de 

ajuste apenas os dados 01, dados 03 e dados 04. O fator que corrompeu os dados 
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é desconhecido, mas será alvo de novos investigações no futuro, a hipótese inicial 

é a possível formação de nuvens durante a captação dos dados. 

 

2.5 Ajuste com função quadrática 

 

A função quadrática pode ser expressa pela relação 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 +

𝑐, onde os parâmetros a, b e c são números reais com 𝑎 ≠ 0. Para a construção da 

curva de ajuste foi utilizada a rotina polyfit do Octave. Essa rotina retorna os 

coeficiente de um polinômio de grau N, minimizando o erro de mínimos quadrados 

para o ajuste dos dados. Assim, com os parâmetros de retorno tem-se a função (1) 

com seu resultado demonstrado na Figura 6. 

 

 𝑓(𝑥) =  (−34,082𝑥2 + 6557,603𝑥 + 682991,817) × 10−6 (1) 

 

Figura 6 – Ajuste com função quadrática 

 

Fonte: Os autores. 

 

2.6 Ajuste com função quártica 

 

A função quadrática pode ser expressa pela relação 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥4 + 𝑏𝑥3 +

𝑐𝑥2 + 𝑑𝑥 + 𝑒, onde os parâmetros a, b, c, d, e e f  são números reais com 𝑎 ≠ 0. Para 

a construção da curva de ajuste foi utilizada a rotina polyfit do Octave como a função 

anterior. Assim, com os parâmetros de retorno tem-se a função (2) e seu respectivo 

resultado é mostrado na Figura 7. 

 

𝑔(𝑥)  =  (0,23646𝑥4 + 31,70807𝑥3 − 54376,04674𝑥2 + 8667152,35305𝑥 +

618915586,06924) × 10−9  (2) 
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Figura 7 – Ajuste com função quadríca 

 

Fonte: Os autores. 

 

2.7 Ajuste com função seno 

 

Sabendo que há uma relação matemática entre a projeção da luz solar e 

o vetor normal a superfície do sensor, buscou-se uma relação trigonométrica entre 

estes dois elementos. Uma vez que dado dois vetores numa mesma base, pode-se 

estabelecer o produto escalar 𝑣1⃗⃗⃗⃗ . 𝑣2⃗⃗⃗⃗ = |𝑣1⃗⃗⃗⃗ |. |𝑣2⃗⃗⃗⃗ | cos 𝜃. Ao buscar essa relação 

trigonométrica para a construção da curva de ajuste foram testados parâmetros de 

período (T) e fase (𝜃) ad hoc, na função seno expressa pela relação 𝑓(𝑥) =

𝑠𝑒𝑛(
2𝜋

𝑇
𝑥 + 𝜃). Assim, após a escolha dos parâmetros tem-se a função (3) e seu 

resultado é mostrado na Figura 8. 

 

ℎ(𝑥) = 𝑠𝑒𝑛 (
3

20
𝜋𝑥 +

𝜋

4
)  (3) 

 

Figura 8 – Ajuste com função seno 

 

Fonte: Os autores. 
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2.8 Análise das curvas de ajuste  

 

Considerando as três curvas encontradas utilizando os melhores dados 

disponíveis, observa-se que a terceira curva a qual é utilizada a função seno, é a 

que melhor representa o ajuste dos dados. Durante a construção dos gráficos e as 

tentativas de encontrar os parâmetros para o ajuste das curvas, foi notado que 

apesar dos dados permitirem a construção de uma curva de ajustes, novos 

trabalhos serão necessário a fim minimizar o ruído durante a captação dos dados. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme exposto, a meta deste trabalho foi determinar a curva que 

caracteriza a relação entre a intensidade da luminosidade em relação ao ângulo de 

incidência de luz num sensor LDR. Após a elaboração do hardware e software para 

a aquisição e análise de dados, foram investigadas três propostas de curvas de 

ajuste: função quadrática, função quártica e função trigonométrica seno. Apesar das 

duas primeiras utilizarem a rotina computacional previamente fornecida pelo 

Octave, a curva encontrada utilizando parâmetros ad hoc para a função seno possui 

por inspeção resultados semelhantes.  

Assim, optar pela escolha da melhor função para modelar a resposta da 

luminosidade em função do ângulo de incidência de luz sobre o sensor, envolverá 

testes estatísticos que permitam definir qual a melhor curva a ser utilizada para a 

implementação do algoritmo do Gnômon eletrônico. Portanto, os trabalhos futuros 

buscarão melhorar o sistema de captação de dados a fim de minimizar o seu ruído 

e utilizar a função seno com os parâmetros encontrados, para a comparação dos 

dados captados em tempo real a fim de construir um Gnômon, buscando um método 

estatístico que permita a escolha da melhor curva implementação do algoritmo. 
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Resumo: Muitos alunos apresentam dificuldades no domínio de regras matemáticas básicas e essas 
são um pré-requisito para maioria das disciplinas que compõem os cursos integrados, técnicos, 
graduação e também o próprio ensino fundamental, onde há o primeiro contato com a matemática 
que os dá a base para o ensino médio. Considerando este contexto, aconteceu nesse projeto a 
produção e utilização de uma balança de quatro pratos para trabalhar os conceitos de equação, 
visando estreitar a relação entre o concreto e o abstrato. O objetivo foi possibilitar a aprendizagem 
de conceitos básicos, mais dinâmicos e fortalecer a ligação entre a matemática e o cotidiano. O 
projeto iniciou-se com o estudo dos conceitos de equação e inequação, logo dos desenhos e 
processos de fabricação que foram utilizados na produção das balanças, e por fim, foram 
estruturadas práticas pedagógicas com estes dispositivos. Finalmente, o projeto teve como objetivo 
ser aplicado em sala de aula, uma vez que o sucesso deste projeto tenha sido alcançado. Visou-se 
o estudo posterior da sua aplicabilidade tanto nas séries finais do ensino fundamental, em parceria 
com as redes municipais e estaduais de ensino, que são onde há o primeiro contato com as 
desafiadoras equações, quanto no próprio instituto onde foi executado o projeto, com turmas do 
primeiro ano que apresentaram dificuldades no entendimento de funções.   
Palavras-Chave: Balança; Matemática; Equação. 
 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

A escola recebe os alunos já com alguns conceitos matemáticos. No entanto, 

os estudantes não conseguem relacioná-los com a parte mais avançada da 

disciplina. Isso mostra que muitos desses conceitos ainda não estão totalmente 

compreendidos pelo aluno. É importante ressaltar que cada estudante vem com 

diferentes experiências culturais e sociais, assim não se deve assumir uma 

homogeneidade, isto é, assumir que os alunos vêm prontos para aprender novos 

conceitos a partir de um mesmo “nível”. É importante observar que cada (estudante) 

construirá seu conhecimento e sua visão de mundo a partir de sua realidade, e 

assim, preparar-se para novas aprendizagens. 

Segundo Baratojo e Volquind (1998, p. 11) “É preciso colocar à disposição 

dos alunos materiais concretos (estruturados ou não) para interagirem e resolverem 

juntos os problemas apresentados”. Assim sendo, neste projeto apresenta-se a 

balança de quatro pratos como ferramenta para incentivar e estimular o interesse 

dos estudantes e, portanto, o aprendizado pode ser tornar um momento de 

aprendizagem interessante e agradável. O projeto visa uma estratégia onde não 

haverá somente transmissão de conteúdos, mas que os próprios alunos possam 
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estabelecer conceitos matemáticos sobre equações, e que essa estratégia 

contribua para o desenvolvimento autônomo de cada estudante. 

O domínio de regras matemáticas básicas é um pré-requisito para maioria 

das disciplinas que compõem os cursos técnicos e de graduação. Em geral, os 

alunos apresentam dificuldades em conceitos básicos, e, portanto, não conseguem 

desenvolver conteúdos mais específicos e abstratos. Tendo em vista que o IFSC 

câmpus Araranguá recebe alunos em diversos níveis de aprendizado e de 

diferentes realidades, espera-se diminuir essas diferenças propondo um ensino de 

matemática mais dinâmico e atraente aos alunos. 

Neste projeto, os alunos devem desenvolver e/ou ampliar suas habilidades 

fundamentais tais como: (1)  Pensamento crítico e analítico: Analisar as situações 

antes de agir e pensar em diversas formas de resolver um problema. (2) Curiosidade 

e imaginação: Alunos investigativos, criativos e curiosos podem ir mais longe. (3) 

Ordenação: habilidade intelectual de ordenar objetos a partir de um ponto de 

referência. Exemplo: Separar números maiores e menores do que zero.  

 

 

2 METODOLOGIA 

O projeto inicia-se com uma breve reunião com orientadores do projeto na 

qual foram debatidos assuntos que diz respeito com o tema proposto, logo após a 

definição de execução do protótipo, foram feitas pesquisas de acordo com o tema 

proposto de uma balança algébrica, como por exemplo, estudos que nos dê uma 

base do modo de preparo do mesmo. O projeto foi dividido em quatro macro etapas: 

(1) Pesquisa e estudo de equações e inequações, incluindo metodologias de ensino, 

relacionada com aplicações no cotidiano; (2) Estudo e preparação técnica dos 

processos de fabricação que serão utilizados na produção da balança, e a 

construção desta; (3) Desenvolvimento de práticas pedagógicas utilizando a 

balança como material concreto; (4) Avaliação qualitativa e divulgação do projeto. 

No final de outubro, foram finalizados os desenhos técnicos necessários para 

dar início ao processo de fabricação. A etapa desenho técnico foi realizada no 

laboratório computacional e os bolsistas puderam trocar várias experiências. 

 Em novembro (2018), iniciou-se a fabricação das peças da balança algébrica. 

Esse processo foi executado no laboratório de usinagem e seguiu todas as normas 

de segurança, garantindo assim, a segurança de todas as pessoas envolvidas no 

projeto. Nessa etapa foram feitos muitos testes e algumas modificações para 

garantir o funcionamento com excelência da balança. A utilização didática começou 
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a partir da doação do primeiro exemplar da balança para a Escola Básica Serafina 

Milioli Pescador do município de Criciúma SC. 

Especificamente, os alunos-bolsistas, ao realizar esta pesquisa como  

princípio educativo, além de todos os benefícios supracitados, desenvolveram a 

práxis pois estiveram em contato direto com a modelagem e os meios de produção 

e participam efetivamente na construção de exemplos matemáticos. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Resumidamente, no primeiro mês de agosto (2018), foi revisado o conteúdo 

de equações do primeiro grau, e realizou-se o estudo e pesquisa do funcionamento 

da balança. Também foram revisadas algumas funções e ferramentas do software 

Solidworks para realizar os desenhos das peças que compõem a balança. Para 

acompanhamento e cumprimento das metas, criamos uma pasta (compartilhada) 

no Google Drive em que estavam arquivos relacionados ao projeto, planilhas com 

metas e listas de materiais. 

 Por se tratar da fabricação de um dispositivo que poderá facilitar muito a 

aprendizagem dos alunos que trabalharam no projeto tanto na parte da matemática 

pois, aborda conceitos básicos de equações e inequações, que possibilitam aos 

estudantes pensar, raciocinar e formular hipóteses, e quanto na parte de fabricação 

e usinagem de alguns dos materiais que compõem a balança. Sobre os alunos 

beneficiados foram também os acadêmicos dos cursos integrados e concomitantes, 

bem como os alunos da graduação, puderam se apropriar do conhecimento e 

práticas desenvolvidas durante o projeto. Após a conclusão da fabricação as 

balanças puderam ser utilizadas pelos professores de matemática durante o curso 

regular de suas disciplinas. 

Por fim, fabricou-se 4 (quatro) balanças, das quais, uma foi doada para a 

Professora Francieli Mendonça Colombo, que leciona na Escola Básica Serafina 

Milioli Pescador do município de Criciúma SC. Enquanto outras três  são 

apresentadas e utilizadas no IFSC. 

 Falando de conceitos práticos, que envolve o interesse do docente em utilizá-

la, e afloração da curiosidade dos alunos para entender o funcionamento da 

balança, a mesma cumpriu o que se esperava para ela, aumentou o interesse dos 

alunos no entendimento das equações, e ainda promoveu a melhor interação entre 

aluno e professor no decorrer das aulas. Podemos dizer, que o aluno viu por meio 
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dos peças/pesos utilizados no funcionamento da balança, a representação dos 

números e incógnitas que ele presenciava nas aulas convencionais do assunto. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto foi concluído como planejado e contribuiu para a formação científica 

e tecnológica dos bolsistas perante a apresentação do protótipo, na Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), a qual ocorreu no auditório do câmpus 

Araranguá. Nessa apresentação, pudemos avaliar a desenvoltura e reação de cada 

bolsista perante à plateia, esperamos que essa experiência tenha contribuído para 

a formação de cada um deles. 

Além disso, o projeto proporcionou grande experiência a todos envolvidos 

uma vez que houve estudo prévio pesquisa e desenho técnico produzidos pelos 

bolsistas e coordenadores, assim pode-se fabricar um material de ensino  que 

quando inserido de forma planejada pelo docente poderá auxiliar na compreensão 

e resolução de equações algébricas. 
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Resumo: A mecatrônica é um ramo multidisciplinar que se volta a projeção de sistemas 
eletromecânicos, e hoje é considerada como o “futuro da engenharia”. A disciplina de conclusão de 
curso (CC) em nível médio técnico do IFSC (Câmpus Criciúma) permite o desenvolvimento de 
projetos integradores capazes relacionar diferentes cursos, como por exemplo a Química. Este artigo 
relata parte dos resultados obtidos durante a elaboração de um projeto de CC que visa a construção 
de um potenciostato a partir do Arduino UNO. O potenciostato é um dispositivo eletrônico capaz de 
detectar e quantificar espécies químicas de interesse biológico e ambiental, logo é essencial para a 
pesquisa e pode ser uma ferramenta muito importante para o ensino. O seu valor, apesar de 
relativamente barato; quando comparado a outros equipamentos de análise, torna-o pouco 
acessível.  A placa eletrônica de circuito impresso (PCI) confeccionada neste trabalho permitirá a 
construção de potenciostatos de baixo custo. O desempenho da PCI foi testada através da técnica 
de voltametria cíclica. A resposta eletroquímica usada como parâmetro foi o perfil voltamétrico do 

par redox Fe(CN)6
3−/4− sobre a superfície de um eletrodo de pasta de carbono. Os resultados 

alcançados até o momento mostraram que o dispositivo desenvolvido pode ser aplicado 
satisfatoriamente em aulas experimentais de eletroquímica. 
 
Palavras-Chave: potenciostato; baixo custo, arduino, eletroanalítica. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Mecatrônica é um curso de formação multidisciplinar, envolvendo 

várias áreas do conhecimento como mecânica, eletrônica e informática industrial. 

Entre as unidades curriculares do Curso Técnico Integrado em Mecatrônica (IFSC - 

Câmpus Criciúma) está a disciplina de conclusão de curso chamada de Prática 

Profissional (PP). A PP visa o desenvolvimento de um projeto envolvendo ensino, 

pesquisa e extensão. Este artigo relata uma parte do trabalho de conclusão de curso 

de uma equipe do terceiro ano do curso de Mecatrônica que tem como objetivo 

desenvolver um potenciostato a partir de uma placa Arduino Uno. 

O potenciostato é um dispositivo eletrônico capaz de aplicar uma 

diferença de potencial em uma célula eletroquímica (entre eletrodo de trabalho e 

eletrodo de referência) e ao mesmo tempo monitorar a passagem de corrente 

elétrica (entre eletrodo de trabalho e um contra eletrodo), permitindo assim, a 

ocorrência de reações de oxirredução não espontâneas (PACHECO et al., 2013). 

Todas as técnicas eletroanalíticas utilizadas para monitorar espécies químicas 

como metais pesados, fármacos, pesticidas, entre outras, são baseadas na 
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aplicação de potencial/corrente. Uma das principais vantagens das técnicas 

eletroanalíticas comparadas com outras técnicas de análise (como por exemplo, 

cromatografia gasosa, espectrometria de massas ou espectroscopia) é o baixo 

custo, já que o potenciostato é um equipamento relativamente barato, comparado a 

um cromatógrafo ou espectrofotômetro (SILVA et al., 2013). Atualmente, um 

potenciostato pode ser encontrado no mercado por aproximadamente 10 mil reais.  

Para instituições de pesquisa ou ensino com fácil acesso a recursos 

financeiros, este valor pode ser considerado baixo, no entanto, para muitas 

instituições públicas o potenciostato pode não ser tão acessível. Desta forma, o 

projeto que está sendo desenvolvido tem como finalidade a desenvolvimento de um 

equipamento com o custo bastante reduzido (aproximadamente cem reais) para 

aplicações com fins didáticos e posteriormente, um equipamento mais sensível que 

possa permitir a realização de pesquisas científicas. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Tomando como base o artigo da Journal of Chemical Education (LI et al., 

2018) foi confeccionada uma placa de circuito impresso (PCI) utilizando uma placa 

de fenolite com dimensões de 60 mm x 80 mm. O processo de confecção da PCI 

se inicia com a criação do esquema elétrico da mesma no software Proteus ISIS e 

o seu layout no Proteus ARES, com a finalização desta etapa, dá-se início a 

impressão das trilhas na placa, com o auxílio de um ferro de passar-roupa. Para a 

remoção do cobre que não seria aproveitado, foi utilizado o Cloreto Férrico (FeCl3), 

que corrói o cobre. Com a conclusão desta etapa, é feita a brasagem dos 

componentes na PCI. 

Os testes iniciais de desempenho da PCI foram realizados através da técnica 

de voltametria cíclica, que consiste na aplicação de um valor de potencial que varia 

para regiões mais negativas, onde ocorre a redução do composto em solução que 

gera um pico de corrente que é proporcional à concentração do composto, chamado 

de pico de redução. Após este pico, o potencial é varrido inversamente até o valor 

inicial e depois gerando um pico de oxidação simétrico ao pico de redução 

(PACHECO et al., 2013). Foi utilizado uma célula eletroquímica clássica contendo 

três eletrodos: um contra eletrodo de platina, eletrodo de referência de Ag/AgCl e 

um eletrodo de trabalho de pasta de carbono (EPC). Como resposta eletroanalítica 

foi avaliado o perfil voltamétrico do par redox Fe(CN)63−/4−, para isso, utilizou-se 10 
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mL de uma solução de 0,1 mol.L−1 de cloreto de potássio contendo K3Fe(CN)6, 

ferricianeto de potássio. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A primeira PCI (Figura 1A) e seu layout elétrico no software Proteus - 

ARES (Figura 1B) foram projetadas e confeccionadas contendo um amplificador 

operacional de modelo LMC6484, selecionado devido a sua alta impedância de 

entrada, junto à resistores e capacitores, ambos de não precisão pois foram 

fornecidos pelo campus que, devido a seu custo elevado, não adquirem 

componentes de precisão, e utilizando um módulo Arduino para sua alimentação, 

envio e aquisição de dados. A base de comunicação entre o Arduino com a PCI e o 

software foi feito no programa LabVIEW, instalado em um computador, que é 

responsável pela aquisição dos dados, por meio de porta serial, e comunicação com 

o usuário, o circuito trabalha com uma faixa variável de potencial de ±2,5V e faixa 

de corrente de ∼500 μA (tendo uma resolução de ∼0,5 μA). 

 

Figura 1 – (A) primeira PCI a ser desenvolvida (B) layout da PCI. 

Fonte: O Autor.

 

As primeiras medidas eletroquímicas realizadas demonstraram que a 

placa desenvolvida não estava funcionando corretamente, pois o voltamograma 

obtido para a reação do ferricianeto de potássio sobre a superfície do EPC foi bem 

diferente do esperado. Ao invés de dois picos bem definidos (um de oxidação e 

outro de redução), o voltamograma ficou distorcido, como demonstrado abaixo na 

Figura 2. 
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Figura 2 – Voltamograma cíclico distorcido resultado do mal funcionamento da 

PCI. 

Fonte: O Autor. 

 

Depois de mais uma rodada de testes foi criada e executada uma 

programação no Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) do Arduino para 

verificar se a origem do problema estava relacionado ao software ou ao hardware. 

Dessa forma foi constatado que havia problemas tanto no hardware quanto no 

software, porém o problema que impedia o funcionamento da PCI era 

majoritariamente de hardware. Assim, foi confeccionada uma segunda PCI (Figura 

3A) na qual foram realizadas correções de ligações, melhorias na organização dos 

componentes entre suas conexões, aplicação de resina na placa (para aumentar a 

resistência à corrosão), além de uma malha de aterramento para filtrar os ruídos. A 

Figura 3B mostra o esquema elétrico da segunda PCI. 

 

           Figura 3 – (A) segunda PCI desenvolvida (B) layout da PCI.

 

Fonte: O Autor.
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Para verificar se nova placa estava funcionando corretamente, uma nova 

medida voltamétrica foi realizada. O potencial foi iniciado em – 0,45 V até + 0,85 V 

com uma velocidade de varredura de 100 mV.s−1. A Figura 4 apresenta os gráficos 

obtidos. 

 

  Figura 4 – Gráficos obtidos da medida voltamétrica a partir do software 

LABView. 

Fonte: O Autor. 

 

Na janela esquerda estão mostradas as respostas de corrente x tempo 

(linha vermelha) e potencial x tempo (linha azul, cuja escala não é demonstrada por 

configuração do software) e a janela direita apresenta o voltamograma obtido para 

o par redox Fe(CN)63−/4− sobre a superfície do (EPC). Percebe-se que o 

voltamograma mostra um pico de redução (pico “negativo”) em aproximadamente 

100 mV e um pico de oxidação (pico “positivo”) em 350 mV.  Este comportamento 

“quase reversível” é característico para esta espécie química sobre este eletrodo. 

Um problema apresentado durante a medida foi que o potencial inicial começou em 

– 0,45 V; como definido nos parâmetros, e sim, em 0,0 V(devido a um problema de 

software já corrigido). Porém, a medida voltamétrica não foi prejudicada devido a 

isso, graças à concentração da solução. Uma das limitações detectadas durante os 

ensaios voltamétricos foi a sensibilidade do equipamento. A concentração mínima 

de ferricianeto de potássio que pode ser quantificada ficou na ordem de 10−2, este 

valor é relativamente alto, já que a técnica de voltametria cíclica é capaz de 

determinações na ordem de 10−4 (COMPTON, LABORDA, WARD, 2014) 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a confecção e testes de duas PCIs para o desenvolvimento do 

potenciostato proposto, chegou-se em uma configuração que apresentou resultados 

satisfatórios para medidas de voltametria com fins didáticos (como demonstrado 

anteriormente na Figura 4). Dessa forma, o equipamento poderá ser utilizado com 

êxito em aulas experimentais de eletroquímica. O próximo desafio será aumentar a 

sensibilidade do sistema e testar o equipamento para outras espécies químicas, 

visando assim, o desenvolvimento de um potenciostato que permita a realização de 

pesquisas científicas na área de eletroanalítica. 
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Resumo: O estudo descreve os pressupostos teóricos que embasam a produção e a implementação de um 
recurso tecnológico educacional, constituído para o ensino de ciências à luz da Teoria da Aprendizagem 
Significativa de David P. Ausubel e em meio a uma efêmera cibercultura. Posto isto, elabora-se, a partir da 
referência do layout de alguns vídeos denominados Draw My Life (desenhando minha vida) – que contam a 
história de vida de algum indivíduo por meio de ilustrações e narrações –, animações Draw My Science 
(desenhando minha ciência); as quais são incorporadas a uma playlist de um canal presente em uma 
plataforma de compartilhamento de vídeos. Isto com o intuito de contribuir para a discussão de questões, 
assuntos ou conteúdos relacionados às Ciências, em particular a Química. Com o auxílio de gadgets e 
softwares produzem-se sete animações Draw My Science, quatro delas são expostas e examinadas por duas 
turmas de diferentes cursos de uma Instituição de Ensino Superior. Constata-se que as animações 
desenvolvidas e implementadas podem ser consideradas, em parte, como um material potencialmente 
significativo, uma vez que sua avaliação – a partir das falas dos alunos geradas por meio de questionários e 
analisadas sob o viés da Teoria Fundamentada Construtivista de Kathy Charmaz – apresenta indícios de 
aprendizagem significativa em alguns dos estudantes. 
 
Palavras-Chave: Cultura digital. Recurso tecnológico educacional. Educação científica. Ensino e 
aprendizagem das ciências. Aprendizagem significativa. 

 

 
1 O PRELÚDIO DE UMA JORNADA 

 

O entendimento de que a ciência e a tecnologia se baseiam em valores do 

cotidiano põem em questão o próprio sujeito e o conhecimento de mundo. Isto serve de 

agente propulsor para que o aluno procure construir conhecimentos e possa buscar 

respostas que satisfaçam suas necessidades imediatas. No âmbito educacional, 

geralmente, se relaciona os valores sociais e humanos com outros afazeres, mas 

dificilmente com a ciência e com a tecnologia. “Esta contextualização que parece distante 

das escolas brasileiras pode mostrar aos alunos o grau de importância que a ciência e a 

tecnologia assumem no desenvolvimento do conhecimento e no bem-estar das pessoas, 

além de reforçar as atitudes humanas no seu desempenho profissional” (BAZZO, 2015, p. 

18). 

É notória, então, a necessidade de se criar situações, ambientes e contextos 

apropriados para a formação de cidadãos não só críticos, mas, precipuamente, 

interventivos na sociedade. Daí a relevância de se apresentar propostas diversificadas das 

tradicionalmente enrijecidas por um modelo sistemático, disciplinar e linear de educação. 

Segundo Postman (1994, p. 191-192): 
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[...] o currículo não é uma “série de estudos”, em absoluto, mas sim uma miscelânea 
sem sentido de temas. Ele nem sequer apresenta uma visão clara do que constitui 
uma pessoa educada, a não ser que é uma pessoa que possui “habilidades”. Em 
outras palavras, [...] [é] uma pessoa sem nenhum compromisso e nenhum ponto de 
vista, mas com uma abundância de habilidades vendáveis. 

A citação exposta serve de metáfora às informações presentes no texto da 

Reforma do Ensino Médio, de Lei nº 13.415/2017, quanto ao fato da promoção da divisão 

do currículo em cinco itinerários formativos abrir caminhos para um possível estímulo à 

visão utilitarista do conhecimento e para uma proposta de formação mais delimitada – algo 

que se contrapõe com o discurso promovido na redação da própria Lei; onde no Art. 35-A, 

§ 7º, “Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno [...]” 

(BRASIL, 2017), sendo que no § 8º do mesmo Art. e Lei, paradoxalmente, há a valorização 

de certos saberes em detrimento de tantos outros essenciais para a construção de 

conhecimentos. 

O ser humano é uma unidade complexa que se articula a um só tempo físico, 

biológico, psíquico, cultural, social, histórico e etc. (BAZZO et. al, 2016). Diante disso, 

tornar-se preciso trabalhar “[...] conhecimentos dispersos nas ciências da natureza, nas 

ciências humanas, na arte, na literatura e na filosofia, e colocamos em evidência a 

articulação indissolúvel entre a unidade e a diversidade de tudo que é humano” (BAZZO et. 

al, 2016, p. 25). 

Além disso, leva-se em consideração que “[...] o ambiente tendencialmente 

interativo, colaborativo e descentralizado da internet introduz componentes inéditos e 

criativos nas dinâmicas dos movimentos políticos/sociais, incrementando, assim, o 

surgimento de novos processos organizativos de mobilização” (CHAMPANGNETTE e 

CAVALCANTIi, 2015, p. 314). Isto, por sua vez, proporciona modificações nas maneiras de 

conduzir a vida e tem colaborado para a produção de uma cultura digital ou cibercultura – 

que pode ser interpretada como um “[...] conjunto de práticas, de atitudes, de significados, 

de símbolos, de modos de pensamento e de valores produzidos, experimentados e 

compartilhados no ciberespaço [...]” (SALES, 2014, p. 230). O ciberespaço, então, consiste 

no “[...] território que surge da interconexão mundial dos computadores, a internet [...]” 

(SALES, 2014, p. 232).  

Diante a tais colocações, surge a proposta do referido trabalho de produzir e 

implementar um recurso tecnológico educacional que esteja voltado a um processo de 

aprendizagem significativo, motivador e ativo em Ciências para o ensino básico. Posto isto, 

buscou-se elaborar, com auxílio da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) (AUSEBEL 

et. al, 1978) e a partir da referência do layout de alguns vídeos denominados Draw My Life 

(desenhando minha vida) – que contam a história de vida de algum indivíduo por meio de 

ilustrações e narrações (MORRIS, 2015) –, animações Draw My Science (desenhando 
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minha ciência), isto é, um recurso audiovisual pedagógico que envolvesse questões, 

assuntos ou conteúdos relacionados às Ciências, em particular a Química. Também se 

objetivou verificar, através da aplicação dos vídeos desenvolvidos1 em duas turmas de 

distintos cursos de uma Instituição de Ensino Superior (IES) e da consecutiva análise 

embasada pela Teoria Fundamentada Construtivista (CHARMAZ, 2006), como os 

resultados encontrados podem vir a contribuir para a educação científica e tecnológica. 

 

2 ARREGIMENTANDO AMIGOS E CONSTRUINDO CAMINHOS 

 

Levando em consideração que toda a produção de conhecimentos, isto é, de 

pesquisa em educação subjaz a essencialidade de utilização e de fundamentação teórica 

em termos de teorias de aprendizagem (MOREIRA, 2012), destaca-se que as animações 

produzidas foram elaboradas e organizadas de acordo com alguns princípios básicos da 

Teoria da Aprendizagem Significativa, a citar: a diferenciação progressiva, a reconciliação 

integrativa, a organização sequencial e a consolidação. 

 Segundo Ausubel et. al (1978), a aprendizagem significativa é um processo 

através do qual uma nova informação (um novo conhecimento) se relaciona de maneira 

“não arbitrária” e “substantiva” (não literal) à estrutura cognitiva do sujeito. Como relação 

“não arbitrária” se entende a existência de uma relação lógica e explícita entre a nova ideia 

e algum aspecto relevante e específico (um subsunçor) existente na estrutura cognitiva do 

aluno; como, por exemplo, um símbolo, um conceito ou até mesmo uma imagem ou 

desenho. Já a relação “substantiva e não literal” significa que o indivíduo é capaz de 

compreender o significado daquilo que se ensinou, sendo ele, capaz de expressar tal 

conhecimento com palavras e construções diferentes daquelas que lhe foram 

apresentadas. 

Dito isto, salienta-se que o desenvolvimento da construção dos vídeos 

prefigurou, inicialmente, a realização de pesquisas, a partir da matriz curricular do Enem, 

para a seleção de conteúdos abrangentes às áreas das Ciências, objetivando o uso dos 

mesmos na elaboração de roteiros para as animações. Com embasamento na descrição 

pormenorizada desses itinerários criaram-se, com auxílio de quadros branco, de papéis e 

de uma mesa digitalizadora, esboços e ilustrações – referentes a cada parágrafo do texto 

– que foram, concomitantemente, filmados ou capturados em tela para a sua edição, junto 

aos arquivos de áudio das narrações dos roteiros, em softwares especializados, como o 

Windows Movie Maker ou o Sony Vagas Pro. 

                                                        
1 Disponíveis em:<https://www.youtube.com/playlist?list=PLlNfeA2zdATL1IemyiYB6jeql3hOaVwo_>.  Acesso 
em: 06 abr. 2019. 
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Nesse processo foram criadas 7 animações (com no máximo 7 minutos), a 

mencionar: “A minha Química” – Draw My Science 1; “Sistemas Materiais” – Draw My 

science 2; “Como transformar o chumbo em ouro?” – Draw My Science 3; “Qual é a nova 

Coca-Cola?” – Draw My Science 4; “Cadê a energia elétrica?” – Draw my Science 5; “Vai 

um pouco de Hidróxido de Amônio aí?” – Draw My Science 6; e “Já reservou o seu ‘ar 

puro’?” – Draw My Science 7.  

Frente ao término da produção das animações, optou-se por criar um mecanismo 

de avaliação que norteasse, de forma eficaz, a hipótese apresentada no referido trabalho; 

contribuir para a facilitação da aprendizagem significativa em Ciências ao abordar o 

cotidiano do aluno tendo em perspectiva a cibercultura (SALES, 2014).  

Criou-se, então, um questionário, através das ferramentas e aplicações 

abrigadas no Google Drive, para a avaliação de apenas 4 vídeos em prol de maximizar a 

aplicação. Sendo os selecionados: “Sistemas Materiais” – Draw My science 2 (VA); “Como 

transformar o chumbo em ouro?” – Draw My Science 3 (VB); “Cadê a energia elétrica?” – 

Draw My Science 5 (VC); e “Vai um pouco de Hidróxido de Amônio aí?” – Draw My Science 

6 (VD). VA refere-se à exemplificação do termo Sistema Material por meio do comparativo 

entre a quantidade de água presente no mar e a quantidade presente em um copo, sendo 

que neste último caso, viabiliza-se o estudo devido ao isolamento de uma porção de 

matéria. VB realiza uma introdução ao mundo da alquimia para a compreensão, em partes, 

da construção e evolução do conhecimento. VC apresenta os principais mecanismos 

envolvidos durante a geração de energia elétrica em Usinas Termelétricas. Enquanto que 

VD propõe um breve estudo acerca das substâncias compostas inorgânicas, em vista da 

problematização do uso do Hidróxido de Amônio em hambúrgueres da rede de fast food 

McDonald’s. 

A implementação das animações e de seus respectivos questionários ocorreu 

em duas turmas de diferentes cursos de uma IES entre os anos de 2014 e 2016: as 

questões de VA e de VC foram aplicadas na turma do curso X e as de VB e de VD nos 

primeiros semestres do curso Y de uma IES.  

A coleta e análise dos dados ocorreu por meio da Teoria Fundamentada 

Construtivista de Charmaz (2006), sendo que, segundo a autora, “nós construímos as 

nossas teorias fundamentadas por meio de nossos envolvimentos e das nossas interações 

com as pessoas, [...] [uma vez] [...] que qualquer versão teórica oferece um retrato 

interpretativo do mundo estudado, e não um quadro fiel dele” (CHARMAZ, 2006, p. 9). 

Assim, a consciência dos pesquisadores sobre um relativismo na prática científica promove 

a reflexividade sobre como construir as suas ações e sobre o que considerar como 

prioridade no processo investigativo. No presente estudo, por exemplo, adjudicou-se como 
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relevante “[...] as opiniões e as vozes dos sujeitos da pesquisa como parte integrante da 

análise [...]” (CHARMAZ, 2008, p. 402). 

 

3 CONTANDO OS PASSOS E ANALISANDO OS TRAJETOS 

 

Durante a elaboração da pergunta do tipo ‘parágrafo’ (que demanda a redação 

de respostas mais longas, isto é, discursivas) de VA, pensou-se em inserir uma questão 

que permeasse pelo conteúdo tema do vídeo, mas que não se apresentasse de modo 

explícito na discussão proposta, para que o aluno pudesse construir a sua resposta a partir 

dos próprios conhecimentos e das informações expostas na animação. Nessa perspectiva, 

em VA – que discursa sobre o fato de que um copo com água pode ser considerado como 

um Sistema Material – elaborou-se a indagação: “Um único fio de cabelo, da vossa cabeça, 

pode ser considerado um Sistema Material? Explique por quê?”.  

A pergunta do tipo ‘parágrafo’ de VA foi respondida por 13 alunos; destes, 11 

concordaram com a questão ao utilizarem como justificativa, de modo geral, o fato de o fio 

de cabelo ser considerado como “uma porção de matéria que ocupa lugar no espaço e pode 

ser estudado de modo isolado”. Dentre as 11 respostas, destacou-se a do aluno 6 (A6): 

“Sim. Porque o fio de cabelo é uma matéria que pode ser estudada ou descrita. De tal forma 

que, pode detectar o DNA da pessoa”. A informação acerca da porção de matéria isolada 

para se estudar ou descrever, mencionada em VA, permitiu “reativar”, na estrutura cognitiva 

do A6, a informação de que o estudo do DNA se dá a partir de uma pequena porção de 

matéria, como o fio de cabelo. Este é um exemplo perceptível da rede de conceitos 

interligados que é a “reconciliação integrativa” (AUSEBEL et. al, 1978), ela estabelece 

relações entre ideias e conceitos já existentes na estrutura cognitiva do aluno e entre 

aqueles contidos no material de aprendizagem. Os organizadores prévios, também podem 

ser usados para “reativar” significados (assimilação integradora) e para “buscar” na 

estrutura cognitiva do sujeito significados que existem, mas que não estão sendo usados 

há algum tempo no contexto apresentado (AUSEBEL et. al, 1978).  

Por outro lado, 2 dos 13 alunos não concordaram com a questão de VA; o aluno 

1 (A1), a título de exemplo, ponderou: “Tive dúvidas em relaciona[r] ela [o fio de cabelo] no 

vídeo, pois ele [o narrador] não fala de fio de cabelo e sim sobre matéria (sólida, liquida, 

gasosa) [...]”. Acerca disso, e em vista de que haja aprendizagem significativa, condições 

propícias devem ser articuladas. Para Moreira (2012) existem duas fundamentais; a 

primeira está relacionada ao material didático apresentado pelo professor aos indivíduos 

que aprendem e a segunda encontra-se vinculada ao interesse dos sujeitos em aprender. 

Desse modo, os vídeos elaboradas e apresentadas pelos pesquisadores aos alunos devem 
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ser potencialmente significativos; mas o significado relativo a esse processo será atribuído 

pelos indivíduos que interagem (professor-estudante e/ou estudante-estudante), isto é, o 

significado está nas pessoas, não nas coisas.  

Quanto a pergunta do tipo ‘parágrafo’ de VB – “Apesar de não ser considerada 

como uma ciência, a Alquimia proporcionou diversas contribuições para o desenvolvimento 

da Química Moderna, para o desenvolvimento da tecnologia e para nossas vidas. Cite um 

exemplo que expresse tais contribuições alquímicas e explique-o” –, 22 respostas foram 

coletadas. Algumas delas expuseram somente exemplos da contribuição da Alquimia (e.g., 

produção de medicamentos, acelerador de partículas, fósforo e antimônio) e outras 

realizaram “cópias” ou paráfrases de trechos narrados em VB. Porém dentre os 22 alunos, 

3 deles apresentaram relações da Alquimia com o cotidiano, o aluno 5 (A5), por exemplo, 

argumentou que: “Os alquimista[s] são como os cientistas descobrindo segredos do mundo, 

acho que envolve muita coisa, como o computador que estou usando hoje, o material que 

está presente no nosso dia a dia [...] e muito mais”. Esse discurso proporciona o 

estabelecimento de aproximações por meio da relação “substantiva e não literal” 

apresentada na resposta de A5 quando, o mesmo, escreve o que entendeu com suas 

próprias palavras (AUSEBEL et. al, 1978). Vale destacar que, a relação “substantiva e não 

literal”, é uma relação de construção do entendimento a partir do conhecimento que já foi 

expresso e, portanto, não deve ser interpretado como uma mera paráfrase. 

No que tange a pergunta do tipo ‘parágrafo’ de VC – “Como ocorre o processo 

de geração de energia elétrica em Usinas Termelétricas?” –, destaca-se a coleta de 12 

respostas. Ao analisar as doze respostas parafraseadas da pergunta do tipo “parágrafo” dE 

VC, notou-se que, cinco dentre elas, não apontaram a indução eletromagnética como um 

processo necessário à geração de energia elétrica em Usinas Termelétricas, situação, esta, 

que remete a ponderação de que algumas das novas informações apresentadas em VC 

não conseguiram estabelecer uma relação “não arbitrária” com a estrutura cognitiva do 

usuário, ou seja, não ocorreu a existência de uma relação lógica e explícita entre a nova 

ideia e algum aspecto relevante e específico (um subsunçor) existente na estrutura 

cognitiva do usuário. Desta forma, “[...] materiais instrucionais de um modo geral, podem 

ser potencialmente significativos [mas] [...] para isso devem ter significado lógico ([...] serem 

aprendíveis) e os sujeitos devem ter conhecimentos prévios adequados para dar significado 

aos conhecimentos veiculados por esses materiais” (MOREIRA, 2011, p. 51). 

Quanto a avaliação de VD elaborou-se a asserção: “O Hidróxido de Manganês 

[Mn(OH)4] pode ser classificado como:”. Uma lista de itens para a complementariedade da 

proposição afirmativa foi apresentada aos alunos: “Dibase; Sal; Base (Ph < 7); Substância 

Simples Orgânica; Base Fixa; Monobase; Substância Simples Inorgânica; Base (Ph > 7); 
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Substância Composta Orgânica; Base Volátil; Tetrabase; Ácido (Ph > 7); Óxido; Ácido (Ph 

< 7); Substância Composta Inorgânica; ou Tribase”. Os itens corretos relacionavam-se a (i) 

Base Fixa, a (ii) Base (Ph > 7), a (iii) Tetrabase e a (iv) Substância Composta Inorgânica. 

Das 22 respostas em VD, avaliou-se que alguns alunos que escolheram os itens, 

“Base Fixa” e / ou “Tetrabase”, além de outros, porém, exceto os itens Ácido (Ph < 7), Ácido 

(Ph > 7) e Óxido, de maneira subentendida, consideraram o “Hidróxido de Manganês 

[Mn(OH)4]” como sendo uma base, ainda, supõem-se que, esses usuários encontraram 

dificuldade em distinguir “Base (Ph < 7)” de “Base (Ph > 7)” e, isto, acarretou na diminuta 

seleção do item Base (Ph > 7) para o Mn(OH)4. Caso houvesse a intenção de facilitar a 

apresentação das respostas aos usuários, ter-se-ia simplificado a lista de itens em “Base” 

e “Ácido”. Todavia, como o almejado para VD era de despertar inquietações nos alunos, 

em vista de estimulá-los a desenvolver competências, a ponto de se evidenciar a 

construção de uma aprendizagem potencialmente significativa, optou-se pela não 

simplificação dos itens, já que todos foram citados no decorrer do vídeo. Pode-se 

argumentar, também, que a linguagem viabiliza negociação de significados entre os novos 

conhecimentos e conhecimentos previamente existentes na estrutura cognitiva do aprendiz, 

mas se o indivíduo que aprende não estiver disposto a atribuir significados ao processo que 

o permeia, não haverá aprendizagem significativa (MOREIRA, 2012). 

 

4 O RECOMEÇO DE UMA VIAGEM: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES (E) FINAIS 

 

O foco desta pesquisa concentrou-se na produção e na avaliação de um recurso 

tecnológico educacional, as animações Draw My Science, quanto às possibilidades que 

oferece para o processo de ensino e aprendizagem nas áreas das Ciências, em especial a 

da Química. Constatou-se que as animações desenvolvidas e implementadas nos distintos 

cursos de uma IES podem ser consideradas, em parte, como um material potencialmente 

significativo, uma vez que sua avaliação – a partir das falas dos alunos geradas por meio 

de questionários e analisadas sob o viés da Teoria Fundamentada Construtivista de 

Charmaz (2006) – apresentou indícios de aprendizagem significativa em alguns dos 

estudantes. 

Em virtude disso, pode-se inferir que o audiovisual pode ser considerado como 

metodologia de ensino e aprendizagem, à medida que contribui para o pensar das relações 

sociais a partir da comunicação, ao possibilitar o desenvolvimento do pensamento crítico e 

da interpretação do mundo através da criação de uma linguagem produzida e reproduzida 

para o formato de vídeo Draw My Science.  
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Por fim, embora a convergência entre o social e o tecnológico possibilite a 

estruturação da cibercultura, deve-se “[...] mostrar para nossa juventude que nem todas as 

coisas valiosas são acessíveis no instante e que há níveis de sensibilidade desconhecidos 

deles. Acima de tudo, devemos mostrar as raízes artísticas da humanidade” (POSTMAN, 

1994, p. 203).  
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo construir um glossário em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 
com os conceitos técnicos científicos empregados na disciplina de física. Que aplicado de forma bilíngue 
(LIBRAS e Língua Portuguesa ) para todos os alunos em turmas mistas de ensino médio, visando ampliar o 
entendimento de tais conceitos no momento das aulas e de sua tradução/interpretação. Entendendo que é 
com a LIBRAS que a linguagem da maior parte das crianças surdas evolui, sendo assim as possibilidades 
cognitivas e conceituais para nomear e categorizar e compreender a realidade acontecem, oportunizando  
aos surdos acesso à cultura, ao conhecimento e à integração social. Reconhecer a condição bilíngue do surdo 
é apenas o início de um longo percurso a ser trilhado onde novas questões se apresentam, entre elas a 
aquisição de novos conceitos técnicos científicos da disciplina de física, mais especificamente o 
eletromagnetismo. Tais desafios e reflexões são impostas a todos que transitam nos espaços pedagógicos e 
ainda mais em contextos bilíngues. É fato que a LIBRAS em sua modalidade gesto visual propicia o 
desenvolvimento educacional do sujeito surdo que usa a visão como principal canal perceptivo, sendo assim, 
se faz imprescindível entendermos a relação da semiótica no processo ensino aprendizagem conceitual. O 
presente trabalho corroborou que a língua de sinais é rica e capaz de expandir todo e qualquer conhecimento 
e que é na inter relação com a semiótica que se dá a aquisição e efetivação da aprendizagem de conceitos 
das mais diversas áreas do conhecimento, sendo válidos estes fundamentos teóricos também para a 
aquisição de conceitos eletromagnéticos, por meio do material didático desenvolvido, ou seja, um glossário 
bilíngue de conceitos da física para alunos surdos e ouvintes. 
 
Palavras-Chave: Glossário; LIBRAS; Física; Conceitos.  

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

 Neste trabalho foi realizada uma investigação sobre a importância dos alunos do 

ensino médio de escola pública aprendem conceitos eletromagnéticos na disciplina de física 

em sua língua materna (PORTUGUÊS/LIBRAS), com auxílio de um material desenvolvido 

por alunos do curso Especialização em Ensino de Surdos a saber um glossário de conceitos 

da física, bem como das práticas pedagógicas utilizadas, com o objetivo de expor a 

complexidade que caracteriza o ambiente escolar e obter informações/caminhos que 

possam auxiliar os professores no ensino de alunos surdos e ouvintes de maneira que 

consigam facilitar o aprendizado desses conteúdos. 

 O presente trabalho tem por objetivo averiguar se a construção de um glossário 

de conceitos de física, de forma bilíngue, aplicado em turmas mistas de ensino médio, 

facilitará o entendimento de tais conceitos nas aulas e em sua tradução/interpretação, 

efetivando a aprendizagem de todos os alunos envolvidos. 

 

2 A LÍNGUA MATERNA LIBRAS 
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 Assim como o português na forma oral é a primeira língua para indivíduos 

ouvintes nascidos no Brasil, a Língua Brasileira de Sinais (Libras) é a primeira língua 

dos surdos, ou sua língua materna. Considerando que aproximadamente 95% dos surdos 

são filhos de pais ouvintes e 5% são filhos de pais surdos, o surdo está exposto à língua 

portuguesa no seu núcleo familiar e social, entretanto, ele também está incluído em uma 

comunidade surda, onde a Libras é a língua dominante. Logo, cabe a toda sociedade 

compreender definitivamente o caráter bilíngue do surdo. 

 É por meio da Libras que a linguagem da maior parte das crianças surdas evolui, 

é por meio dela que as possibilidades cognitivas e conceituais para nomear e categorizar a 

realidade acontecem. É por meio da Libras que o surdo tem acesso à cultura, ao 

conhecimento e à integração social. Reconhecer a condição bilíngue do surdo é apenas o 

início de um longo percurso a ser trilhado onde novas questões se colocam novas 

descobertas, desafios e reflexões são impostos aos pesquisadores, professores e aos 

espaços pedagógicos em geral.    No entanto, as escolas se encontram atrasadas neste 

respeito seja por falta de profissionais qualificados ou por falta de entendimento da 

importância de ensinar os discentes em sua língua materna. 

 Segundo  Masutti (2007 p.64) 

 

As narrativas dos surdos apresentam feições singulares na organização de uma 
rede simbólica que organiza o imaginário e produz efeitos de realidade distintos do 
universo oral. Portanto, o que acontece no momento de uma narrativa é mais do 
que uma diferença de línguas implicadas a serem traduzidas. Trata-se de traduções 
culturais complexas, que refletem um campo de identidades e de linguagens cujos 
contornos não são estáveis. Traduções que remetem a uma visualidade que, 
definitivamente, não podem ser reduzidas a uma coleção de imagens, mas sim a 
uma incessante produção de imaginários que se refazem nas relações ambivalentes 
das zonas de contato entre surdos e ouvintes. 

 

 Partindo desse pressuposto fomos averiguar a realidade do aluno surdo em 

relação ao aprendizado e a relação com o fator linguístico, pois sabemos que a língua é 

dinâmica, mediadora de nossas vivências/experiências sociais e leva-nos a 

evolução/maturação cognitiva, e sua efetivação de conceitos da área da física, deveras é 

bastante complexa e em alguns casos os surdos apenas reproduzem modelos/cálculos 

matemáticos e acabam por ficarem aquém do esperado no ensino regular.  

 

3 AS VIVÊNCIAS E O ENSINO DE CONCEITOS DA FÍSICA QUAL A RELAÇÃO? 
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 Com o passar dos anos e com a evolução científica, a física ganhou muito 

destaque em relação às outras ciências e seu campo de estudo teve uma incrível evolução. 

Com a expansão dos estudos e as novas descobertas, os cientistas sugeriram uma divisão 

de áreas dentro da própria física, de forma que cada área englobasse os assuntos que 

apresentassem propriedades semelhantes e que pudessem ser relacionados por e 

descritos por leis comuns. Com isso surgiram os ramos da física, nos ateremos somente 

no ramo da eletricidade que é o ramo da física que estuda os fenômenos elétricos e 

magnéticos. No estudo da física essa divisão surgiu para melhor compreender os 

fenômenos estudados, tornando o estudo mais fácil e com melhor compreensão do que 

acontece em nossa volta. Assim como nas outras ciências, na física não se deve fazer com 

que o aluno decore equações, muito menos os conceitos, é necessário fazer com que ele 

entenda os conceitos físicos e os associe com o mundo que ele vive, compreendendo como 

as coisas funcionam no contexto físico. 

 Na tentativa de aproximar a física escolar do mundo dos alunos e de exemplificar 

as ações pedagógicas desencadeadas pela estratégia dos temas estruturadores, os PCNs 

sugerem que: 

O desenvolvimento dos fenômenos elétricos e magnéticos, por exemplo, pode ser 
dirigido para a compreensão dos equipamentos elétricos que povoam nosso 
cotidiano, desde aqueles de uso doméstico aos geradores e motores de uso 
industrial, provendo competências para utilizá-los, dimensioná-los ou analisar 
condições de sua utilização. Dessa forma, o sentido para o estudo da eletricidade e 
do eletromagnetismo pode ser organizado em torno de equipamentos elétricos e 
telecomunicações. 

 

 A criança constrói seu conhecimento por meio de uma experimentação ativa com 

objetos sem formar conceitos, pois estes só apareceram mais tarde. Então o ser humano, 

desde o seu nascimento, encontra-se em um meio social que atua sobre ele do mesmo 

modo que o meio físico. Transformando o indivíduo em sua própria estrutura, porque não 

somente o obriga a conhecer fatos, mas lhe fornece um sistema com elementos que 

modificam seu pensamento, propondo novos valores intelectuais (PIAGET 1995).  

 Na perspectiva piagetiana, estas pressões sociais e linguísticas vão sendo 

exercidas sempre em interação com as possibilidades de cada indivíduo ao longo do 

processo de desenvolvimento. Neste sentido, a linguagem transmite ao indivíduo um 

sistema que contém noções, classificações, relações e conceitos produzidos pelas 

gerações anteriores sempre partindo do concreto.  
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 Para Vigotsky o sujeito é interativo, porque constitui conhecimentos e se constitui 

a partir de relações intra e interpessoais. É na troca com outros sujeitos e consigo próprio 

que se vão internalizando conhecimentos, papéis e funções sociais, o que permite a 

constituição de conhecimentos e da própria consciência. Trata-se de um processo que 

caminha do plano social - relações interpessoais – para o plano individual interno - relações 

intrapessoais.  

 Para ele diferentemente dos animais, sujeitos aos mecanismos instintivos de 

adaptação, os seres humanos criam instrumentos e sistemas de signos cujo uso lhes 

permite transformar e conhecer o mundo, comunicar suas experiências e desenvolver 

novas funções psicológicas. No processo de desenvolvimento cognitivo, o ser humano vai 

reconstruindo internamente, vai se aproximando, do que já foi desenvolvido pela espécie e, 

eventualmente, passa a contribuir na criação de novos instrumentos e signos. Esse 

processo de interiorização/apropriação é mediado por interações e intercomunicações 

sociais, nas quais a linguagem é fundamental (VIGOTSKY, 2005). 

 As posições vygotskyanas abordadas deixam claro o papel indispensável da 

linguagem e da palavra na mediação semiótica que, por sua vez, é indispensável à 

aprendizagem significativa de quaisquer conteúdos, escolares ou não, constituídos de 

signos, e praticamente todos o são. 

 Neste sentido a semiótica tem o poder de aprofundar e expandir a capacidade 

de conhecimento, de descoberta e interação com o outro, com o mundo e com o conteúdo 

a ser aprendido. Focalizando a língua de sinais e o desenvolvimento educacional do surdo 

a semiótica é imprescindível. O visual para o surdo é extremamente necessário. A língua 

de sinais é rica e capaz de expandir todo e qualquer conhecimento. E é nessa interação 

com a semiótica que se dá essa aquisição e efetivação da aprendizagem de conceitos. 

Sendo válidos estes fundamentos teóricos também para a aquisição de conceitos da física 

através do material didático desenvolvido - glossário de conceitos da física. 

 

 4 METODOLOGIA 

 

 Para a realização deste trabalho foi utilizado metodologia de pesquisa 

bibliográfica seguida de pesquisa de campo, norteada pelo embasamento teórico sócio 

interacionista para a realização da proposta de aplicação do material didático 

confeccionado em turmas de inclusão ( surdos e ouvintes), numa abordagem qualitativa. 
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 A aplicação foi feita com ajuda do professor Geison João Euzébio  regente da 

disciplina de física na Escola Estadual de Araranguá S/C, e 02 professores intérpretes, 

traduzindo e auxiliando os alunos no uso do material - glossário de conceitos de física. 

 Para tal estudo e análise usou-se uma amostragem de 20 alunos do 3º ano do 

ensino médio, através da aplicação de um glossário em forma de mídia, em que os alunos 

puderam expandir suas concepções acerca dos conteúdos e entendimentos do ensino de 

Física adotado nessa escola.  

 Por ser elaborado em formato de mídia (vídeo com legenda) o material pode ser 

usado para o entendimento de conceitos eletromagnéticos, tanto para alunos ouvintes bem 

como para alunos surdos. 

 O material didático foi previamente elaborado (filmado e editado) com auxílio de 

professores surdos, da área de tradução e da física, em uma parceria entre alunos do IFSC 

do município de Araranguá e Palhoça /SC (bilíngue) dos cursos de física e Especialização 

em Ensino de Surdos. 

 Após ser desenvolvido pelos alunos e revisado por Rafael Ramos Maciel, 

Professor Mestre em Ensino de Física apresentou-se o Glossário de conceitos da Física 

em formato interativo no computador para alunos do ensino médio durante e após as aulas 

de física; onde os alunos puderam recorrer ao glossário sempre que se fez necessário. 

Para tal usaram um computador portátil. 

 A metodologia aplicada foi simples deixar o aluno recorrer sempre que sentir 

necessidade de complementar/aprofundar seu entendimento. 

Roteiro do trabalho. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Os resultados obtidos na aplicação do glossário de conceitos evidenciam que 

alguns alunos não entendem bem os termos técnicos científicos utilizados pelos 

professores, enquanto outros alunos continuam a associar à aprendizagem dos conteúdos 

a aprendizagem dos cálculos matemáticos.  

Resultado quantitativo das amostras: 

Tabela 01 – Quantidade de alunos envolvidos 

Alunos Quantidade % 
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surdos 02 10 

ouvintes 18 90 

Fonte: Ramos. Ana Paula  

 

 A análise e interpretação das informações obtidas tratam-se de promover uma 

filtragem dos principais benefícios encontrados com o uso do glossário e ajudar a elaborar 

um novo cenário que possibilite uma melhor compreensão sobre a importância de aprender 

em sua língua materna as diferentes possibilidades e tendências pedagógicas 

praticadas/aplicada na contemporaneidade.   

 Entretanto, tendo em mente tais resultados acima apontados, alguns 

questionamentos ainda persistem, a saber, se o fator linguístico é o único agente a  interferir 

na aquisição/construção do conhecimento científico? E se compararmos o desempenho da 

aprendizagem conceitual entre surdos x ouvintes antes e após os conteúdos serem 

ministrados, qual grupo teria maior vantagem linguística? Tornando-se assim perceptível  e 

incontestável a necessidade de maiores estudos envolvendo a temática aqui abordada e 

novas propostas de ensino em contextos bilíngues.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Averiguou-se que com a construção de glossários de conceitos de física, ou 

quaisquer outras disciplinas, de forma bilíngue, quando aplicadas em turmas mistas de 

ensino médio facilita o entendimento de tais conceitos nas aulas independente da 

modalidade linguística utilizada, facilitando a aprendizagem efetiva e significativa de todos. 

Pois, alunos que têm materiais complementares à sua disposição, com liberdade para 

recorrer a eles e consequentemente agregar informações acerca do conteúdo explanado 

em aula, desenvolvem maior autonomia em seu processo de aprendizagem. No momento 

das atividades ficou claro que quanto mais ativa a metodologia, maior foi a contrapartida 

dos alunos.  

 Sendo assim, o pensamento concreto, caracterizado pelo mundo físico/visual 

que cerca sujeito surdo, concatenado à informações fornecidas para ampliar os conceitos 

abstratos em LIBRAS contribui para a escolarização efetiva de todos os envolvidos. 

Também verificou-se com a aplicação do glossário bilíngue que até mesmo ouvintes podem 
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ser beneficiados por explorarem mais sua percepção visual para uma melhor compreensão 

dos conteúdos. No entanto, questionamentos pertinentes  
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Resumo: Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNs) orientam para o 

desenvolvimento de um currículo que contemple a interdisciplinaridade como algo que vá além da 
justaposição de disciplinas e, ao mesmo tempo, evite a diluição das mesmas de modo a se perder em 
generalidades. Nesse sentido, a presente pesquisa buscou investigar como docentes do Ensino Médio do 
curso de Informática na modalidade Ead do Centro de Educação Profissional – Renato Ramos da Silva – 
Lages/SC, trabalham as concepções e práticas sobre projetos interdisciplinares. Este trabalho foi 
desenvolvido a partir da abordagem metodológica quantitativa buscando resultados através de perguntas e 
respostas sendo evidenciado através de gráficos. Para a realização da pesquisa foi utilizado um questionário 
elaborado com a ferramenta do aplicativo Google forms. A aplicação desse questionário teve como foco os 
docentes que ministraram aulas no primeiro ano do curso técnico de Informática na modalidade Ead. A 
pesquisa envolveu todos os 12 professores que ministram aula no 1º ano de Informática. Na análise dos 
dados observou-se que a interdisciplinaridade está ocorrendo e que não houve dificuldade com relação as 
aulas interdisciplinares, pois os participantes da pesquisa citaram que a escola proporciona planejamento 
semanal com os docentes, facilitando para que aconteça aulas interdisciplinares. Nestas ações constatou-se 
que o trabalho com projetos interdisciplinares visa-se abrir mais espaço para a pesquisa escolar e 
envolvimento maior de alguns discentes e docentes na construção do saber. 

Palavras-Chave: Interdisciplinaridade; Processo de Ensino. 

1 INTRODUÇÃO 

 

As escolas sofrem os impactos das transformações sociais, políticas, 

econômicas e também a influência do mundo digital, exigindo do professor   competências 

múltiplas, e constante aperfeiçoamento (FRIGOTTO,1999).  Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio (PCNs) orientam para o desenvolvimento de um currículo que 

contemple a interdisciplinaridade como algo que vá além da justaposição de disciplinas e, 

ao mesmo tempo, evite a diluição das mesmas de modo a se perder em generalidades 

(VEIGA,1998). O trabalho interdisciplinar precisa iniciar da necessidade sentida pelas 

escolas, professores e alunos de compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia 

uma disciplina isolada e atrair a atenção de mais de um olhar (BRASIL, 1999). 

O Centro de Educação Profissional - Renato Ramos da Silva (CEDUP –RRS), 

localizado no município de Lages /SC, iniciou suas atividades em 1978 e tem procurado 

atender às necessidades e interesses comunitários, oferecendo cursos técnicos conforme 

a realidade apresentada pelo mercado de trabalho, local e regional. Em 2018 o CEDUP – 

RRS passou a ter o curso técnico em Informática com 20% das disciplinas técnicas na 
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modalidade Ead. Em função desse curso, surgiu o desafio de como trabalhar de forma 

contextualizada e interdisciplinar não necessitando de um tema específico, mas sendo 

desenvolvido no próprio desenvolvimento do plano de aula, interagindo em outras áreas 

específicas, com o propósito de promover uma interação entre o aluno, professor e 

sociedade. Diante desse contexto, surge o problema da presente pesquisa. Os professores 

do curso Técnico em informática estão trabalhando de forma interdisciplinar?  

O trabalho tem como objetivo desenvolver uma pesquisa com os docentes do 

curso técnico de Informática do Centro de Educação Profissional – Renato Ramos da Silva, 

buscando identificar quais aspectos podem ser melhorados com relação a 

interdisciplinaridade. Para tanto, foi realizado um questionário visando verificar se e como 

está ocorrendo a interdisciplinaridade, bem como o que poderia ser feito para facilitar esse 

processo. Haja vista, que segundo Freire (2002) o educador não pode mais trabalhar de 

forma separada, ou seja, disciplinas isoladas, mas sim fazendo a conexão de todas as 

disciplinas. 

1.1 A Interdisciplinaridade na Educação 

A interdisciplinaridade possibilita uma abordagem prática em que a ação passa 

a ser o ponto de convergência entre o fazer e o pensar interdisciplinar. É preciso estabelecer 

uma relação de interação entre as disciplinas, que seriam a marca fundamental das 

relações interdisciplinares (FAZENDA, 2003).  

De acordo com as orientações curriculares para o ensino médio, a reorganização 

curricular em áreas de conhecimento tem o objetivo de facilitar o desenvolvimento dos 

conteúdos, numa perspectiva de interdisciplinaridade e contextualização (BRASIL, 1999). 

A proposta da interdisciplinaridade é estabelecer ligações de complementaridade, 

convergência, interconexões e passagens entre os conhecimentos. O currículo deve 

contemplar conteúdos estratégias de aprendizagem que capacitem o aluno para a vida em 

sociedade, a atividade produtiva e experiências subjetivas, visando à integração. Fazenda 

considera três principais momentos de interdisciplinaridade durante as realizações das 

atividades solicitadas: 

O primeiro momento é o trabalho da identidade do aluno. O segundo momento da 
interdisciplinaridade está no que chamo de história do agora, que é a visão holística 
da realidade trazida tanto pelos sistemas e respectivos direitos expostos aos alunos 
no início do curso como nas aulas em que se procura mostrar a repercussão das 
várias áreas nos acontecimentos presentes. O terceiro momento de 
interdisciplinaridade é o que diz respeito à utopia. Não se trataria de “sonhar com o 
futuro”, mas de ter consciência das transformações, que acontecem 
permanentemente (FAZENDA, 2002, p. 52). 
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Logo a escola deve procurar adaptar os conteúdos às situações concretas, 

selecionando aquelas experiências que mais poderão contribuir para alcançar os objetivos 

dos alunos, das suas famílias e da comunidade buscando inovar suas aulas através do 

planejamento. Para Vasconcellos (2000) é imprescindível que toda ação pedagógica 

necessite de preparo, mesmo tendo livro didático como um dos instrumentos 

comunicacionais no trabalho escolar em sala de aula. 

 

1.2 Importância da Interdisciplinaridade na Educação 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio orientam para o 

desenvolvimento de um currículo que contemple a interdisciplinaridade como algo que vá 

além da justaposição de disciplinas e, ao mesmo tempo, evite a diluição das mesmas de 

modo a se perder em generalidades (BRASIL, 2006, p. 88).  

Percebe-se ainda hoje nas escolas que o método para a maioria dos professores 

continua sendo o tradicional, quadro e giz e somente a disciplina isolada não 

contextualizada e muito menos interdisciplinar. Para Fazenda (2002) a sociedade como um 

todo evolui e a educação continua estagnada. Hoje o professor não é mais o provedor do 

conhecimento, pois o mundo moderno fornece várias possibilidades de conhecimento 

através das tecnologias modernas e/ou mundo cibernético. Porém o papel do professor 

hoje é de mediador, facilitador do processo ensino aprendizagem e a gestão escolar tem a 

função de auxiliá-los neste processo (BRASIL,2006, p. 105):  

A educação para Freire (2002) é ação cultural para a liberdade, ou seja, é um 

ato de conhecimento no qual o aluno assume o papel de sujeito do conhecimento, ou seja, 

torna o homem sujeito e objeto de sua própria história. Um ato de amor, de coragem, de 

construção de conhecimentos, em que o diálogo e o respeito entre professor e aluno são 

imprescindíveis. Paviani (2008) menciona que a interdisciplinaridade está na construção do 

conhecimento associado a realidade fazendo com que o estudante desenvolva o 

conhecimento na sua totalidade e não somente no saber alienado. 

Segundo Fazenda (2002), o pensar interdisciplinar parte da premissa de que 

nenhuma forma de conhecimento é em si mesmo racional, ou seja o aluno não constrói 

sozinho o conhecimento, mas sim em conjunto com outros e tendo a figura do professor 

como um mediador, um norte a ser seguido.  

Para Luck (1990), a interdisciplinaridade é o processo que envolve a integração 

e engajamento de educadores, num trabalho conjunto de interação das disciplinas do 

currículo escolar entre si e com a realidade. Buscando superar a fragmentação do ensino 
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e a formação integral dos alunos, a fim de que possam exercer criticamente a cidadania, 

mediante uma visão global de mundo e serem capazes de enfrentar os problemas 

complexos, amplos e globais da realidade atual. Este conceito destaca a importância da 

construção do conhecimento de forma interdisciplinar e contextualizada. 

 

2 MÉTODO DA PESQUISA 

A pesquisa em questão possui caráter quantitativo e qualitativo, levantando 

dados e relatando aspectos encontrados na sala de aula com relação ao processo 

interdisciplinar. Foi utilizado um questionário elaborado com a ferramenta do aplicativo 

Google forms.  

O local do estudo de caso é a escola Centro de Educação Profissional – Renato 

Ramos da Silva, Lages, SC tendo como foco os docentes que ministram aulas no primeiro 

ano do curso técnico de Informática na modalidade Ead. O objetivo do questionário é 

ressaltar a opinião desses docentes sobre a questão das aulas interdisciplinares no 

processo ensino aprendizagem do curso de Informática.  

Os dados obtidos com a aplicação do formulário foram processados e os 

resultados analisados. Sendo que após as análises, os resultados foram apresentados ao 

colegiado pedagógico e a equipe gestora do Centro de Educação Profissional – Renato 

Ramos da Silva para que eles pudessem ter conhecimento dos mesmos.  

A metodologia utilizada para a obtenção dos resultados foi a Pesquisa Ação, 

como está sendo explicado conforme figura 1.  

 

Figura 1 - Estratégia de Ação 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Ação – Essa fase foi fundamental, pois dela depende todo o desenvolvimento e 

organização do estudo para verificar se realmente está acontecendo a interdisciplinaridade. 

Foi desenvolvido um questionário sobre interdisciplinaridade no google forms e 

apresentado aos professores que ministram aulas no 1° ano de Informática para que os 

mesmos respondessem. 

Reflexão – Foram analisados e avaliados os resultados das perguntas baseado nos 

resultados das respostas; 

Resultado – Os resultados de cada questão foram apresentados para os professores 

através de gráficos.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O questionário é composto de 10 questões e todos os professores que atuam nos 1º 

anos de Informática responderam. A seguir são apresentados as questões e os respectivos 

resultados de cada uma. 

1 - Você tem conhecimento sobre o que é interdisciplinaridade?  

Sim: 100%; Sim, mas superficialmente: 0%; Não: 0% 

2 - Você trabalha o contexto social na sua disciplina?  

Nunca : 0,0%; As vezes: 41,7%; Sempre: 58,3% 

3 - Na sua concepção toda aula precisa ser interdisciplinar?  

Sim: 50%; Não: 50% 

4 - Com os encontros semanais de planejamento para os professores que ocorrem 

na Escola, auxilia / proporciona a interdisciplinaridade em sala de aula? Sim: 

66,7%; Não: 0,0%; As vezes: 33,3% 

5 - Você encontrou dificuldade para trabalhar de forma interdisciplinar?  

Sim: 25,0%; Não: 58,3%; As vezes: 16,7% 

6- Caso você tenha encontrado dificuldade. Quais foram os motivos?  

Não houve dificuldade: 7 

Aceitação dos alunos: 1 

Os diversos assuntos e conteúdo específicos: 2 

Não existem hoje, pois temos aulas de planejamento: 2 

7- No planejamento semanal da escola foram discutidos pelos professores os 

conteúdos - eixos temáticos?  

Sim: 41,7%; Não: 16,7%; As vezes: 41,7% 
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8- Você consegue discutir / integrar temas e outras disciplinas nas suas aulas?  

Nunca : 0,0%; Raramente: 0%; As vezes: 41,7%; Muitas vezes: 58,3% 

9- De que forma você consegue integrar os conteúdos de outras áreas na sua 

disciplina?  

Não consigo fazer: 0% 

Através de contextualização dos assuntos abordados: 75% 

Através de trabalhos de pesquisas realizadas pelos alunos: 16,70% 

Através de semniários apresentados pelos alunos na disciplina: 8,30% 

10- Você considera o curso Técnico de Informática em Ead interdisciplinar?  

Sim: 38,5%; Não: 7,7%; As vezes: 53,8% 

 

De acordo com os resultados obtidos com o questionário, pode-se perceber através 

da questão 2 que a maioria dos professores trabalham de forma contextualizada, mesmo 

que isso não ocorra sempre. Isso também é observado na questão 3, na qual 50% dos 

professores responderam que toda a aula precisa ser interdisciplinar e 50% responderam 

que não. Essa divergência vai ao encontro da interdisciplinaridade, haja vista que não há 

necessidade de ocorrer sempre, conforme alerta Fazenda (2003). 

Baseado nos resultados da questão 5, observou que a maioria dos docentes não 

declararam ter dificuldades em aplicar a interdisciplinaridade no curso, mas ainda há dois 

professores (16,7%) que as vezes possuem dificuldades. O que é normal, haja vista que 

não é uma tarefa simples de ser realizada. Para Fazenda (2003) pensar e agir 

interdisciplinar é uma tarefa árdua em que se passa de um trabalho individual para um 

trabalho coletivo, superando etapa por etapa. 

Através da questão 6, observa-se que mais de 80% dos docentes afirmaram que são 

discutidos os eixos temáticos, mesmo que isso não ocorra sempre. Logo, temos uma etapa 

importante ocorrendo para que aconteça a interdisciplinaridade. Fazenda (2002) esclarece 

que a prática interdisciplinar envolve um trabalho coletivo e participativo, enfatizando que 

este processo envolve debate entre as formas de conhecimento e os diferentes atores. 

Por meio da questão 9, nota-se que os professores buscam integrar os conteúdos 

de outras áreas através da contextualização dos assuntos abordados, nos seminários, bem 

como através dos trabalhos de pesquisa realizadas pelos alunos.  

Quanto a questão 10, pode-se observar que aproximadamente 90% concordam que 

o curso técnico de informática em Ead sempre ou as vezes é interdisciplinar. Entretanto, 

temos que 7,7%, ou seja, um professor, acredita que não está acontecendo a 
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interdisciplinaridade, mesmo ocorrendo todas as situações típicas para ser interdisciplinar. 

Para Moran (2005), a transformação dos sujeitos através do trabalho em meio digital é um 

importante instrumento inclusivo não somente em termos cognitivos, mas também, 

subjetivo propositivo da autoestima e da autoria. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As teorias apresentadas nesta pesquisa apontam a interdisciplinaridade como um 

princípio norteador para a integração curricular, além de possibilitar um ensino-

aprendizagem contextualizado com a realidade dos estudantes do ponto de vista dos 

professores. Entende-se que a interdisciplinaridade propõe um avanço em relação ao 

ensino que denominamos tradicional, como mera transmissão e recepção de 

conhecimentos sem que estes tenham significados na formação do estudante. 

Este trabalho teve a intenção de investigar se estava acontecendo a 

interdisciplinaridade no primeiro ano do curso Técnico de Informática na modalidade em 

Ead do Centro de Educação Profissional - Renato Ramos da Silva. A partir das análises das 

entrevistas realizadas com todos os professores do curso em questão. Foi identificado que 

trabalham de forma interdisciplinar e declaram possuir conhecimento de 

interdisciplinaridade. Os professores relatam que existem diferenças quanto à 

compreensão e forma de abordagem do ensino interdisciplinar, por parte de alguns 

docentes, entretanto, todos são unânimes quanto à sua importância para a educação. Os 

docentes, atuam com propostas inovadoras e acreditam que o enfoque interdisciplinar faz 

com que os discentes tenham mais motivação para estudarem.  

Portanto, a interdisciplinaridade é um processo importante de articulação entre 

professor e aluno. Compreendida como formulação teórica e assumida enquanto atitude 

tem a potencialidade de auxiliar os educadores e as escolas na ressignificação do trabalho 

pedagógico em termos de currículo, de métodos, de conteúdo, de avaliação e nas formas 

de organização dos ambientes para a aprendizagem. Todavia este estudo contribuiu para 

que fosse compreendido o entendimento dos docentes sobre interdisciplinaridade e a partir 

disso promover discussões, palestras buscando um consenso sobre esta prática, 

garantindo que o trabalho interdisciplinar seja realizado de forma coletiva, coerente e eficaz 

nas escolas, garantindo o crescimento e o conhecimento do discente. 

Diante do exposto sugere-se que a pesquisa seja estendida a todos os professores 

e discentes do Centro de Educação Profissional – Renato Ramos da Silva, visando 
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resultados e complementando o entendimento e a aplicação da interdisciplinaridade no 

contexto escolar. Também se recomenda trabalhos que busquem analisar as dificuldades 

dos discentes com relação a compreensão de inovações e estratégias parar o processo 

ensino aprendizagem. Dessa forma, a análise das concepções dos professores possibilitará 

entender, os desafios do dia a dia no trabalho docente, a influência da falta de formação 

pedagógica, assim como o tempo para o diálogo.  
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Resumo: Um dos desafios encontrados no contexto do ensino de Física diz respeito ao processo de 
compreensão de seus conceitos, considerando que as abstrações e representações matemáticas são 
consideradas de difícil aprendizagem para os alunos. Dessa maneira, objetivando contribuir para o 
desenvolvimento do ensino de Física como um processo mais significativo, propõe-se a inserção de recursos 
computacionais no meio educacional, como por exemplo, por meio da utilização de simulações desenvolvidas 
em softwares de modelagem computacional, os quais representem fenômenos da natureza. Nesse sentido, 
esse artigo objetiva apresentar e analisar uma proposta de simulação computacional desenvolvida no 
software Modellus, para discussão dos conceitos físicos sobre movimento vertical e queda livre no contexto 
do ensino de Física. As reflexões sobre a proposta demonstram que as simulações computacionais se 
apresentam como recursos favoráveis para a abordagem de conceitos físicos, mas desde que sejam 
abordadas de maneira crítica, fazendo com que os alunos reconheçam o contexto de validade das 
simulações, bem como reflitam sobre a existência das simplificações e idealizações presentes nos modelos 
científicos. Por fim, as discussões desse artigo apontam para utilização das simulações serem associadas a 
outros recursos didáticos, como a elaboração de experimentos reais e de discussões históricas sobre o 
conhecimento científico. 
 
Palavras-Chave: Ensino de Física. Simulação computacional. Ensino Médio.   

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A busca pela compreensão da natureza proporcionou a construção de um 

empreendimento humano chamado Ciências Naturais (ARAUJO; VEIT; MOREIRA, 2012). 

Nesse sentido, o desejo de compreender o mundo que nos rodeia oportunizou o 

desenvolvimento de modelos científicos, “elaborados a partir da observação diligente da 

natureza, razão, intuição, e, sobretudo, imaginação dos cientistas, não necessariamente 

nessa ordem” (ARAUJO; VEIT; MOREIRA, 2012, p. 341). Apesar de se reconhecer a Física 

como “a ciência que constrói modelos e explicações acerca do universo físico” (TEODORO, 

2002, p. 15), uma das mais conhecidas problemáticas existentes no contexto de ensino diz 

respeito à compreensão de seus conceitos, cujas abstrações e representações 

matemáticas são consideradas como de difícil aprendizagem para os alunos (OLIVEIRA; 

FREIRA, 2011).  

Dessa forma, de maneira a possibilitar o ensino de Física como um processo 

mais atrativo e significativo (MACHADO; COSTA, 2009), propõe-se a inserção de recursos 

da Informática no meio educacional, o que possibilitou, por exemplo, o desenvolvimento de 

softwares de modelagem computacional para a construção de simulações computacionais 

(ARAUJO; VEIT; MOREIRA, 2012), compreendidas como “representações ou modelagens 
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de objetos específicos reais ou imaginados, de sistemas ou fenômenos” (MEDEIROS; 

MEDEIROS, 2002, p. 79). 

Um desses exemplos de softwares para modelagem computacional é o 

Modellus, cujo desenvolvimento é apresentado na pesquisa de doutorado de Teodoro 

(2002), sendo abordado de maneira expressiva em dissertações (ARAUJO, 2002; 

MENDES, 2009; ANDRADE, 2010; MENDES, 2014; SANTOS, 2018) na área do ensino de 

Física. Considerado um software educacional, o Modellus propõe “a construção de um 

laboratório virtual, que, a partir de equações matemáticas simula modelos de fenômenos 

físicos” (MACHADO; COSTA, 2009, p. 46). 

 A partir do reconhecimento desses aspectos e com a pretensão de se elaborar 

reflexões quanto à utilização desses recursos no contexto da educação básica, essa 

pesquisa pretende apresentar e analisar uma proposta de simulação computacional, 

aplicada no contexto do ensino médio e desenvolvida no software Modellus, cujo objetivo é 

abordar o entendimento do fenômeno físico de queda livre.  

 

2 METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento da proposta de uma simulação computacional ocorreu no 

contexto da disciplina de Estágio III, ofertada pelo curso de Licenciatura em Física do 

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) – Câmpus Araranguá. A disciplina promove a 

articulação dos conhecimentos constituídos ao longo do curso através das práticas 

docentes no Ensino Médio, objetivando o desenvolvimento de sequências didáticas para a 

docência em Física. A implementação da simulação computacional ocorreu com uma das 

turmas de segundo ano do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, 

composta por quarenta alunos – 27 meninos e 13 meninas – em um dos Laboratórios de 

Informática do Instituto Federal Catarinense (IFC) – Câmpus Avançado Sombrio. Escolheu-

se essa turma com o objetivo de propiciar a abordagem de um software para 

desenvolvimento de simulações computacionais com alunos de um curso de Informática. 

Dessa forma, a regência desenvolvida abordou os conteúdos de movimento 

vertical e queda livre, que são conceitos relativos ao campo da Cinemática. A simulação 

computacional se inseriu como um dos recursos utilizados na proposta, a qual se organizou 

da seguinte maneira: (a) problematização inicial com os alunos sobre a queda dos corpos; 

(b) discussão do contexto histórico relativo ao entendimento dos movimentos verticais; (c) 

apresentação do formalismo algébrico que descreve os movimentos verticais; e por fim, (d) 

elaboração de uma atividade realizada em duplas com a utilização de uma simulação 

computacional sobre queda livre, o qual consiste no foco desse trabalho. 
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Figura 01 – Ambiente da simulação computacional 

 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

A simulação fora implementada aos alunos no último momento da regência, 

sendo organizados em duplas em cada computador, que já possuía a simulação 

devidamente instalada. Os discentes deveriam manipular as informações presentes na 

simulação, de maneira a resolver os questionamentos presentes em um roteiro 

experimental. Nesse roteiro, estavam presentes questionamentos conceituais sobre o 

desenvolvimento histórico do conceito de queda dos corpos; mas também perguntas que 

exigiam manipulação matemática sobre o fenômeno de queda livre. Uma das questões 

solicitava que, dados os valores de velocidade inicial e posição inicial, os alunos pudessem 

explorar a queda de uma bola de futebol e uma bola de basquete; outra questão solicitava 

que os alunos, por meio da simulação e de cálculos, comparassem a queda de maçãs na 

Terra e na Lua. 

A simulação, desenvolvida pelos autores no software de modelagem 

computacional Modellus, apresenta o movimento vertical de quatro corpos: uma bola de 

futebol, uma bola de basquete e duas maçãs. O modelo matemático objetivou descrever o 

movimento vertical dos diferentes objetos, cujos valores das variáveis como velocidade 

inicial, posição inicial e aceleração da gravidade podem ser alterados; da mesma forma, a 

simulação igualmente possibilita a construção de gráficos relativos à posição versus tempo 

e velocidade versus tempo.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Apesar das simulações computacionais se apresentarem como um recurso 

favorável para a compreensão de conceitos relativos à Física, como movimentos verticais 

e queda livre, cabe destacar a importância de se elaborarem discussões sobre o conceito 

de modelagem, ressaltando que as simulações não descrevem o fenômeno real em sua 
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complexidade e que, portanto, apresenta determinadas simplificações e idealizações. 

Nesse sentido, na proposta desenvolvida, se apresentou aos alunos, por exemplo, que a 

simulação desconsiderava a interferência da resistência do ar no movimento dos objetos. 

Dessa forma, a discussão sobre o caráter representacional dos modelos se apresenta como 

essencial (ARAUJO; VEIT; MOREIRA, 2012), considerando que  

 

[...] um sistema real é frequentemente muito complexo e as simulações que o 
descrevem são sempre baseadas em modelos que contêm, necessariamente, 
simplificações e aproximações da realidade. [...] Existe uma diferença significativa 
entre o ato de experienciar-se um fenômeno através de um experimento real de 
uma simulação computacional. Se tal diferença não for percebida, as simulações 
podem, por vezes, comunicar concepções do fenômeno opostas àquelas que o 
educador pretendia veicular (MEDEIROS; MEDEIROS, 2002, p. 80). 

 

Um aspecto favorável à utilização das simulações diz respeito à capacidade de 

representar fenômenos que “envolvam medições de eventos que ocorram em uma escala 

de tempo muito reduzida, ou muito demorada” (ARAUJO; VEIT; MOREIRA, 2012, p. 342). 

Nessa perspectiva, considerando o movimento vertical como um fenômeno físico o qual 

ocorre em uma escala de tempo muito reduzida, a modelagem se apresenta como uma 

ferramenta adequada para demonstrar o comportamento de corpos submetidos a esse 

fenômeno. Exemplificando esse aspecto, a simulação, após ser iniciada, apresentava o 

percurso dos diferentes objetos durante a ocorrência do fenômeno de queda livre, podendo, 

então, possibilitar, o entendimento da influência da aceleração da gravidade na queda dos 

corpos.  

Além disso, se entende que a utilização de simulações computacionais não deve 

se reduzir a mera visualização dos fenômenos representados pelos alunos. Nesse sentido, 

argumenta-se a necessidade dos discentes interagirem, seja de maneira exploratória ou 

expressiva, com aspectos modificáveis do modelo (ARAUJO; VEIT; MOREIRA, 2012). Para 

tanto, de maneira a definir os objetivos a serem alcançados pelos alunos com a utilização 

da simulação (ARAUJO; VEIT, 2008) é interessante o desenvolvimento de 

questionamentos, sejam em roteiros ou mesmo em discussões em sala, que articulem os 

conhecimentos físicos discutidos com a utilização da simulação.  

Nesse sentido, uma das questões presentes no roteiro objetivava que o aluno, 

pudesse supor quais as alturas que duas maçãs que estavam locais diferentes (uma na 

Lua e outra na Terra) deveriam ser submetidas para que caíssem juntas em um 

determinado intervalo de tempo. O objetivo desse exercício era propiciar que o aluno 

desenvolvesse sua sensibilidade em torno do fenômeno físico (DUARTE, 2012) por meio 

da alteração do parâmetro posição inicial e aceleração da gravidade. Em seguida, se 
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solicitou que os alunos, através de cálculos, pudessem analisar os valores encontrados, 

comparando-os com as hipóteses que foram supostas anteriormente.  

As respostas dos roteiros evidenciaram que os alunos articularam os 

conhecimentos discutidos com a manipulação de aspectos da simulação, ao se observar 

que algumas duplas indicaram valores adequados na simulação bem como os 

apresentaram algebricamente. Essa é uma possível evidência que a utilização da 

simulação não se reduziu a ações desenvolvidas por tentativa e erro (VEIT; ARAUJO, 

2005), mas sim, propiciou momentos nos quais os alunos poderiam avaliar suas hipóteses 

conforme seu entendimento dos aspectos conceituais e matemáticos do fenômeno físico. 

No entanto, cabe ressaltar que a simulação se apresenta como um recurso favorável desde 

que os alunos sejam incentivados a elaborarem reflexões críticas sobre o contexto de 

validade da simulação (OLIVEIRA; FREIRA, 2011), para que reconheçam os pressupostos 

simplificadores da realidade que estão presentes nos modelos (MEDEIROS; MEDEIROS, 

2002). Nesse sentido, é importante entender que 

 

Os computadores podem vir a facilitar o processo de modelagem na medida em que 
realizam cálculos, permitem a externalização de pensamentos e, sobretudo, 
oferecem ao aluno diferentes formas de representar e interagir com modelos 
científicos que se deseja que ele aprenda. Entretanto, para o uso adequado de 
modelos computacionais com objetivos didáticos é preciso que o aluno avalie 
reflexivamente os conceitos físicos envolvidos e suas relações; as teorias, hipóteses 
e aproximações que delimitam o contexto de validade do modelo 
(VEIT; ARAUJO; 2005, p. 11).  

 

Reconhecendo que o computador deve ser considerado como somente um dos 

vários recursos a serem utilizados no processo pedagógico (OLIVEIRA; FREIRA, 2011), 

argumenta-se quanto à importância da utilização da modelagem ser associada a outros 

materiais didáticos, como a abordagem histórica do desenvolvimento do conceito de queda 

dos corpos, por meio de discussões em aula que precedam a utilização do software. É 

relevante ressaltar esse aspecto, pois  

 

O ato educativo é por demais complexo para que o profissional da educação em 
Física possa optar por um único recurso pedagógico. O ato educativo deveria, ao 
contrário ser focalizado de uma forma holística em múltiplas possibilidades trazidas 
pela realidade concreta, pela interação humana e, também pelas simulações 
(MEDEIROS; MEDEIROS, 2002, p. 84). 

 

Devido à carga horária para aplicação da proposta, a abordagem da simulação 

ocorreu apenas em um aspecto exploratório. De acordo com Araujo e Veit (2008, p. 2), nas 

atividades exploratórias, o aluno “pode alterar parâmetros, valores iniciais e tipos de 

relações entre variáveis para explorar suas consequências”. Nesse sentido, se considera 

relevante o desenvolvimento de propostas que possibilitem aos alunos construírem suas 
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próprias simulações, considerando o auxílio do professor e se atentando que nessa 

construção não se reproduzam situações fora de contexto, sem relação com aspectos do 

mundo real (ARAUJO; VEIT; MOREIRA, 2012).  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dessa forma, percebe-se que o desenvolvimento e implementação de softwares 

de modelagem computacional, como o Modellus, podem possibilitar a apropriação, por 

parte dos alunos, de habilidades preconizadas na Base Nacional Comum Curricular: 

reconhecer, interpretar e utilizar modelos científicos que descrevem fenômenos físicos 

(BRASIL, 2018). Entretanto, cabe ressaltar que não se considera a utilização de softwares 

educacionais como a solução dos problemas presentes no contexto de ensino das Ciências 

Naturais (MACHADO; COSTA, 2009). A partir da sua utilização em conjunto com outros 

recursos didáticos, como experimentos reais e abordagens históricas do conhecimento 

científico, é possível se construir propostas didáticas que promovam a aprendizagem crítica 

dos conceitos científicos a partir de diferentes perspectivas. 

Por último, de maneira a possibilitar a implementação dessa proposta em outros 

contextos de aprendizagem ou orientar a construção de outras simulações, está 

disponibilizado, em uma página1 da rede mundial de computadores, o endereço eletrônico 

para download da simulação. Pois, a necessidade do processo de reflexão crítica sobre as 

práticas docentes, mais especificamente sobre os recursos utilizados em sala de aula, é 

essencial para um aprendizado mais efetivo e significativo dos conhecimentos científicos.   

AGRADECIMENTOS 

 

Os autores agradecem aos servidores da coordenação de ensino e ao professor 

de física do IFC – Câmpus Avançado Sombrio quanto à disponibilidade para implementação 

da proposta didática. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANDRADE, M. E. O uso das novas tecnologias da informação e comunicação no ensino 
de Física: uma abordagem através da modelagem computacional. 2010. 88 f. 
Dissertação (Mestrado em Ensino de Física) – Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, 2010. 

                                                        
1 https://larissanpires.wordpress.com/2018/04/03/simulacao-de-movimento-vertical/ 

ISSN: 2526-4044 p. 222 - 1125

https://larissanpires.wordpress.com/2018/04/03/simulacao-de-movimento-vertical/


8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

ARAUJO, I. S.; VEIT, E. A. Interatividade em recursos computacionais aplicados ao 
ensino-aprendizagem da Física. In: JORNADA NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 14, 2008, 
Santa Maria. Atas... Santa Maria: Unifra. 2008. 

ARAUJO, I. S.; VEIT, E. A.; MOREIRA, M. A. Modelos computacionais no ensino-
aprendizagem de física: um referencial de trabalho. Investigações em Ensino de 
Ciências, v. 17, n. 2, p. 341-355, 2012. 

ARAUJO, I. V. Um estudo sobre o desempenho de alunos de física usuários da 
ferramenta computacional Modellus na interpretação de gráficos em cinemática. 2002. 
121 f. Dissertação (Mestrado em Física) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Porto Alegre, 2002. 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Ensino Médio. Brasília: MEC/Secretaria de 
Educação Básica, 2018.  

DUARTE, S. E. Física para o ensino médio usando simulações e experimentos de baixo 
custo: um exemplo abordando dinâmica da rotação. Caderno Brasileiro de Ensino de 
Física, v. 29, n. Esp, p. 525-542, 2012.  

MACHADO, A. F.; COSTA, L. M. A utilização do software Modellus no ensino da Física. 
Interagir: pensando a extensão, n. 14, p. 45-50, 2009. 

MEDEIROS, A.; MEDEIROS, C. F. Possibilidades e Limitações das Simulações 
Computacionais no Ensino da Física. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 24, n. 2, 

p. 77-86, 2002.  

MENDES, E. S. Modelagem computacional e simulações em física usando o software 
Modellus: uma abordagem alternativa no ensino da cinemática. 2014. 157 f. Dissertação 

(Mestrado em Ensino de Ciências Exatas) – Centro Universitário UNIVATES, Lajeado, 
2014. 

MENDES, J. F. O uso do software Modellus na integração entre conhecimentos teóricos e 
atividades experimentais de tópicos de Mecânica sob a perspectiva da aprendizagem 
significativa. 2009. 186 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências) – Universidade 

de Brasília, Brasília, 2009. 

OLIVEIRA, H. S.; FREIRA, M. L. F. O computador e o ensino de Física: simulação e 
modelagem computacional. Compartilhando Saberes, v. 1, n. 2369-6201, p.1-16, 2011. 

SANTOS, L. G. F. Modellus: proposta metodológica para o ensino de física a alunos do 1º 
ano do ensino médio de uma escola pública, na perspectiva da aprendizagem 
significativa. 2018. 93 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Física) – Universidade 
Federal do Tocantins, Araguaína, 2018. 

TEODORO, V. D. Modellus: Learning Physics with Mathematical Modelling. 2002. 248 f. 
Tese (Doutorado em Ciências da Educação) – Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 
2002. 

VEIT, E. A.; ARAUJO, I. S. Modelagem computacional no ensino de física. In: 
ENCONTRO DE FÍSICOS DO NORTE E NORDESTE, 23, 2005, Maceió. Atas... São 

Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2005. p. 1-13. 

ISSN: 2526-4044 p. 223 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 
 

FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

Daise da Silveira Manenti1, Ivani Cristina Voos2, Bruno José de Sousa3  
1 

Instituto Federal de Santa Catarina /ivani.voos@ifsc.edu.br 
2  

Instituto Federal de Santa Catarina /daise.manenti@ifsc.edu.br 

3 
Instituto Federal de Santa Catarina /bruno.sousa@ifsc.edu.br 

 
Resumo: O presente artigo trata de uma pesquisa sobre a importância da formação continuada para 
professores de AEE. Com avanços significativos na legislação para incluir alunos com deficiência na 
rede regular de ensino, percebeu-se um aumento desses alunos matriculados em escolas públicas 
regulares, e deste modo, a importância da formação continuada para professores de Atendimento 
Educacional Especializado (AEE), trabalharem com este alunado. A pesquisa foi realizada por meio 
de  busca exploratória na base de dados do Google Acadêmico, contemplando artigos, teses, 
dissertações, documentos, leis e decretos que mostraram esta necessidade. O resultado mostrou 
que a formação de professores para AEE é essencial para que as práticas de inclusão consigam ser 
efetivadas, pois o desenvolvimento profissional desses professores contribui com a implementação 
de processos educativos mais inclusivos.  
 
Palavras-Chave: Formação continuada; Professores de AEE; Alunos com deficiência.  

 
1 INTRODUÇÃO 

O Brasil possui um arcabouço legislativo bastante expressivo quando se trata 

da inclusão social e educacional das pessoas do público-alvo da Educação 

Especial, entre eles podemos citar: a Lei 10.048/2000, que prevê o atendimento 

prioritário das pessoas com deficiências em locais públicos, o Decreto Federal no 

6.949 (BRASIL, 2009) que tornou válido a Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em 

Nova York, em 30 de março de 2007 e a Lei 13.409 (BRASIL, 2016) responsável 

por garantir às pessoas com deficiência cotas para as Instituições Federais de 

ensino. Tal arcabouço aponta um considerável avanço nas ações destinadas à 

educação na perspectiva inclusiva, porém reconhecidamente muitas barreiras, 

especialmente as atitudinais ainda necessitam ser desconstruídas.  

Com o resultado destas políticas públicas que versam a Educação Especial, 

percebeu-se um aumento de alunos com deficiência matriculados em escolas 

públicas regulares. Sobre isso Mendes (2019,  p.6) aponta que o ano de 2004 

“marcou o momento da virada” já que registrou maior número de alunos com 

deficiência matriculados em escolas regulares públicas a que em classes especiais.  

Os dados do INEP de 2005 mostram que entre 2003 e 2005 houve um aumento 

significativo de matrículas de alunos com deficiência no ensino fundamental (Kasper 

et al., 2008). O Censo Escolar de 2014 identificou 698 mil estudantes desse público 

matriculados em classes comuns (BRASIL, 2014).  
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Com o intuito de dar suporte a este alunado, o Governo Federal por meio do 

programa Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais- SRMF, disponibilizou 

para as escolas públicas um conjunto de equipamentos de informática, mobiliários 

e materiais pedagógicos  para a organização do espaço de atendimento 

educacional especializado - AEE que contribuíram para oportunizar espaços mais 

equitativos para estudantes do público-alvo da Educação Especial.   

O documento da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

Inclusiva (2008) esclarece que 

 

O atendimento educacional especializado tem como função identificar, 
elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que 
eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, 
considerando suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas 
no atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas 
realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à 
escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a 
formação dos estudantes com vistas à autonomia e independência na 
escola e fora dela. Dentre as atividades de atendimento educacional 
especializado são disponibilizados programas de enriquecimento 
curricular, o ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação 
e sinalização e tecnologia assistiva. Ao longo de todo o processo de 
escolarização esse atendimento deve estar articulado com a proposta 
pedagógica do ensino comum. O atendimento educacional especializado 
é acompanhado por meio de instrumentos que possibilitem monitoramento 
e avaliação da oferta realizada nas escolas da rede pública e nos centros 
de atendimento educacional especializados públicos ou conveniados 
(BRASIL, 2008, p. 11-12). 

 

Nesse contexto o referido atendimento possibilitaria o apoio aos discentes e 

docentes que possam estar vivenciando barreiras educacionais, advindas das 

demandas que a condição da deficiência ou das altas habilidades/superdotação em 

relação às práticas pedagógicas possam estar impondo.  

 
2 A formação continuada para os professores que atuam no AEE 
 

Os dados do censo escolar da Educação Especial realizado em 2014 

confirmaram que apenas 39% de alunos com deficiência estavam tendo acesso ao 

AEE, ou seja, mais da metade destes estudantes estão na rede regular de ensino 

sem o suporte do professor responsável por este atendimento (IBGE 2015). As 

mudanças estão acontecendo ao longo do tempo, conforme aponta Sacristán 

(1995), “mudanças educativas são entendidas como uma transformação ao nível 

das idéias e das práticas, não são repentinas nem lineares. A prática educativa não 

começa do zero: quem quiser modificá-la tem de apanhar o processo “em 

andamento” (p.77). A formação continuada para os professores que atuam no AEE 

pode contribuir com a modificação das práticas educativas, ela possibilita ao 
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docente a oportunidade de continuar se atualizando e refletir sobre as práticas 

pedagógicas desenvolvidas (Medeiros, 2006). 

Assim entendemos que o ambiente escolar precisa estar acessível e com 

profissionais capacitados para se conseguir um ambiente inclusivo. Essas 

mudanças podem permitir que os alunos desenvolvam suas capacidades, com 

acesso aos mesmo locais físicos que os alunos sem deficiência frequentam e que 

também possam futuramente, ter as mesmas oportunidades no mercado de 

trabalho (CARNEIRO, 2012). 

A formação continuada de professores é uma necessidade para que o 

atendimento educacional possa ser realizado com a qualidade que o serviço exige. 

Sousa (2018) explica que para a escola possa se tornar um espaço de ensino “é 

inevitável pensar no desenvolvimento profissional de professores e de todo o corpo 

técnico escolar” (p. 11).  

Podemos dizer que a formação continuada de professores pode mobilizar 

saberes que modifiquem práticas pedagógicas realizadas na escola que muitas 

vezes contribuem para manter os estudantes do público-alvo afastados dos 

conhecimentos escolares. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Por meio da metodologia de revisão da literatura com busca exploratória, 

foram encontrados diversos apontamentos comprovando a necessidade de 

formação continuada para professores de AEE, para atendimento de alunos com 

deficiência, no entanto, serão apresentados neste artigo, três ensaios que resumem 

bem o objetivo da pesquisa, como veremos a seguir: 

No estudo do artigo: O que há de novo na formação de professores para a 

Educação Especial? (MICHELS, 2011), a autora destaca a importância de técnicas 

e recursos na formação continuada para professores, colocando o professor de AEE 

como a figura central.  

 
Centralidade na formação de professores para a educação especial está no professor 

do atendimento educacional especializado (AEE), que apresenta, como ponto 

central de formação, as técnicas e recursos especializados. As técnicas descritas 

são: flexibilização curricular, preparação da escola regular para receber os alunos 

considerados com deficiência, técnicas e recursos que auxiliam nessa ação e 

formação de professores como elementos indispensáveis para o sucesso dessa 

política (Michels, 2011, p.266). 
 

O estudo desenvolvido por Sameshima e Silva (2012), no artigo intitulado: 

Implementação de Recursos e Procedimentos da Tecnologia Assistiva no 
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Atendimento Educacional Especializado, os autores chegaram à conclusão sobre a 

necessidade do professor ter conhecimento de novas práticas pedagógicas.  

É de extrema importância o professor conhecer os diferentes sistemas de 

comunicação alternativa, receber orientações sistemáticas quanto ao uso nos 

diferentes contextos e atividades, além de estabelecer critérios e estratégias que 

facilitem o acesso do aluno com deficiência nas atividades de leitura escrita e que 

a  proposta formativa colocada em serviço objetivou ser contínua (SAMESHINA 

e SILVA, 2012, p.75). 

 
No ensaio: Inclusão Escolar, Formação de Professores e a Assessoria 

Baseada em Habilidades Sociais Educativas as autoras Rosin-Pinola e Del Prette 

(2014) mostram que  materiais publicados pelo MEC para a formação continuada 

de professores e gestores fazem menção ao uso de “recursos auxiliares, como o 

sistema de comunicação alternativa ou complementar e o material didático de apoio, 

levando em conta as necessidades educacionais dos alunos” (p.344).  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo  teve por objetivo mostrar a importância da formação continuada 

para os professores que atuam no AEE, já que a oferta de formação para estes 

profissionais pode contribuir de forma significativa com o desenvolvimento de 

processos educativos mais acessíveis para os estudantes do público-alvo da 

Educação Especial.  

Ter conhecimento acerca de possibilidades de aprendizagem e recursos 

contribuem para o enfrentamento das possíveis barreiras vivenciadas na escola por 

docentes da sala de aula regular para atuar frente a esse alunado, bem como, pelos 

próprios alunos que estão em grupos heterogêneos e nem sempre tem a disposição 

práticas pedagógicas que vislumbram as especificidades particulares. 
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Resumo: A atividade de oficinas sobre geometria plana e espacial, utilizando o software Geogebra, 
foi desenvolvido por alguns bolsistas do projeto de Residência Pedagógica, acadêmicos do curso de 
Licenciatura em Matemática, do Instituto Federal Catarinense – Campus Avançado Sombrio. Visando 
explanar exemplos do cotidiano dos alunos, representando figuras e sólidos geométricos, conceitos 
geométricos básicos, construção de polígonos e sólidos. Voltado a alunos do 8º e 9º anos, buscando 
revisar e aperfeiçoar conceitos de geometria já vistos no decorrer do ensino fundamental, porém 
utilizando de uma ferramenta aos quais os alunos nunca haviam conhecido. Proporcionando assim 
um ensino dinâmico, cujo potencializa o desenvolvimento da reflexão e curiosidade, além de facilitar o 
entendimento. 
  
Palavras-Chave: Software Geogebra; Oficinas de Geometria; Tendências Pedagógicas; TICs; Ensino 
da Matemática. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo traz ao leitor os relatos e conhecimento do Programa 

Residência Pedagógica e suas atribuições como Projeto no Instituto Federal 

Catarinense Campus Avançado Sombrio, no Curso de Licenciatura em Matemática. 

Para a realização do projeto no Campus. Ao longo do período de vigência do projeto, 

são desenvolvidos/elaboradas. Deste modo, foram elaboradas várias atividades, como 

oficinas de materiais manipulativos, TICs e jogos, atividades de reforço, olimpíadas de 

matemática e monitorias.  

A atividade de oficina sobre geometria plana e espacial, utilizando o 

software Geogebra, desenvolvida tem por objetivo explanar exemplos do cotidiano 

dos alunos, representando figuras e sólidos geométricos, conceitos geométricos 

básicos, construção de polígonos e relação métrica num triângulo qualquer, 

definições de quadriláteros, triângulos e circulo e circunferência. Voltado a alunos do 

8º e 9º anos, buscando revisar e aperfeiçoar conceitos de geometria já vistos no 

decorrer do ensino fundamental, porém utilizando de uma ferramenta aos quais os 

alunos nunca haviam conhecido.  

 

 

2 METODOLOGIA 
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Na medida em que, este conhecimento possibilita ao aluno desenvolver 

um tipo de pensamento particular e critico para compreender, descrever e 

representar, de forma organizada, o mundo em que vive. (BRASIL, 1998, p. 122). 

Partindo deste pensamento foi desenvolvida a oficina aqui apresentada.  

O primeiro momento da oficina foi feita uma pequena explanação do 

funcionamento do software, propondo então aos alunos o acesso ao site do 

software: https://www.geogebra.org/. Analisar a plataforma online, efetuar o loging 

com e-mail dos alunos, entrar no sistema, pois assim cada construção ficara 

gravada, e poderá será acessada quando quiser. Além de apenas guardar suas 

construções, existe a opção de enviar para outras pessoas, via e-mail, compartilhar. 

Ainda existe a possibilidade da montagem de um livro onde constaram todas suas 

construções. Relembrando alguns conceitos primitivos de geometria como: Ponto, 

reta e espaço, dando exemplos, no Geogebra. 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

Dando início a algumas atividades de representar um triangulo equilátero, 

um quadrado, losango. Destacando que todas as figuras planas representadas no 

Geogebra poderiam ser representadas com desenho de mão livre, utilizando apenas 

um compasso e régua. 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

Onde os alunos visualizam os procedimentos a serem realizados com as 

acadêmicas bolsistas, que vão construindo junto com eles. Pois cada dupla de 
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alunos tem disponível um notebook para realizarem as construções no software 

Geogebra. 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

Explicando todos os conceitos matemáticos de triângulos equiláteros, 

isósceles, além das propriedades de quadriláteros.  Além dar início a algumas 

construções espaciais, como cubos, prismas e pirâmides. E mostrando como podem 

ser representadas suas planificações. 

 

Fonte: Autores, 2019. 
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3. RESULTADOS E DISCUÇÕES  

 

A oficina teve cerca de 3 horas de duração, os alunos em geral foram 

participativos, e demonstraram interesse por novas oficinas utilizando o software 

Geogebra como uma ferramenta, no desenvolvimento de conceitos matemáticos, já 

vistos em aulas. Ao final do plano programático de aplicação desta oficina, os alunos 

puderam explorar mediados pelas bolsistas, ainda mais o site do software.  

Além de ser uma proposta de oficina, de baixo custo aos professores, os 

métodos podem ser modificados e ampliados, substituídos, com materiais pequenos 

ou grandes, conforme se desenvolve a parte do software Geogebra, estes processos 

podem ser feitos com materiais manipulativos, desde uma simples caixinha de 

remédio a folhas A4, réguas em geral. 

Fonte: Autores, 2019. 

 

Toda dinâmica é bem acessível e modificável, auxiliando não apenas 

professores em sua aplicação, mas permitindo uma melhor visualização e interação 

do aluno quanto às atividades aplicadas. Visto que a aula ainda pode ser 

fragmentada, apresentada em vários momentos, assim podendo exemplificar mais e 

abordar mais a fundo cada tópico sugerido, conforme o professor preferir. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer desta oficina os alunos se mostraram participativos e 

comunicativos com o desenvolvimento, buscavam sempre realizar as tarefas 

solicitadas e construindo novas figuras geométricas. Sendo assim, espera-se que 

partir dos conteúdos trabalhados, os estudantes sejam capazes de distinguir e 
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compreender alguns conceitos básicos de matemática, suas relações e operações, 

conceitos de geometria plana e espacial, que foram apresentados no decorrer das 

aulas. Partindo de uma atividade didática envolvendo uma tecnologia digital, se 

espera o envolvimento, a participação e o interesse geral da turma. Nesta oficina se 

obteve este resultado com sucesso, já que todos os alunos mostraram curiosidade 

pelo software utilizado para o desenvolvimento das atividades, como também, o 

interesse em conceitos da geometria qual ainda tinham dúvidas. Desta forma, com a 

colaboração dos alunos, e ainda disponibilidade dos recursos digitais na escola-

campo de aplicação da atividade, as bolsistas puderem desempenhar o trabalho de 

forma adequada e exploratória.  

 Possibilitando aos acadêmicos-bolsistas vivenciar experiências na 

orientação do processo de ensino- aprendizagem, sendo esta uma grande 

contribuição para sua própria formação acadêmica e profissional na área da 

educação matemática. 
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Resumo: O  artigo  tem como objetivo  apresentar  os  resultados  obtidos  com a  utilização  de  jogos  de
competição  como  proposta  de  cenário  para  uma  aprendizagem  cooperativa.  Essa  proposta,
especificamente,  foi  elaborada  para  turmas  do  terceiro  ano  do  ensino  médio.  A  metodologia  da
aprendizagem cooperativa é aquela que além de contribuir no desenvolvimento cognitivo do aluno também
trabalha competências sociais que são inerentes ao ser, como a melhora na comunicação e na capacidade
de entender o ponto de vista alheio. Para essa atividade, que apesar de também ser conhecida como
aprendizagem em pares, não basta organizar os alunos em grupo, é necessário criar uma situação que
desenvolva  as  principais  características  da  aprendizagem  cooperativista:  interdependência  positiva,
interações face a face, responsabilidade individual,  habilidades sociais e autorreflexão de grupo. Desse
modo, o jogo, sendo um fator social, surge como proposta de metodologia de aprendizagem cooperativista.
Essa proposta proporciona ao aluno experimentar o caráter lúdico dos jogos, a experimentação no ensino
de física e a valorizar as competências sociais. É uma proposta que quando planejada com intencionalidade
pedagógica,  traz  ao  aluno,  além  do  crescimento  nas  assimilações  do  conteúdo,  a  consciência  e  a
preocupação com as relações sociais. Ao mesmo tempo em que trabalha o aluno, essa proposta também
permite que o professor investigue as pré concepções dos alunos e administre o tempo de forma a intervir,
quando necessário, nas assimilações do estudante.

Palavras-Chave: Aprendizagem cooperativa, jogos, competição, cooperação

1 INTRODUÇÃO

Solé (1997) nos diz que a interação de um grupo é a raiz dos processos de

ensino e aprendizagem e que a evolução pessoal é inseparável da relação interpessoal. 

O atual contexto das escolas é representado por salas de aula com um grande

número de alunos com níveis de conhecimento diferenciado. A aprendizagem cooperativa

é uma metodologia que utiliza a heterogeneidade do grupo como ponto positivo. Por meio

da  interação  entre  os  indivíduos  de  um  grupo,  suas  diferentes  necessidades,  essa

metodologia  sugere  que  o  contato  com  as  diferenças  dos  indivíduos  proporciona

situações favoráveis à aprendizagem.

Porém,  trabalhos  em  grupo  não  garantem  relações  de  cooperação.  A

aprendizagem cooperativa é aquela que apresenta elementos essenciais oriundos das

interações. Diante disso, a inserção de jogos de competição em sala de aula surge como

alternativa  para  a  criação  de  um  contexto  onde  esses  elementos,  essenciais  da

aprendizagem cooperativa,  possam ser  desenvolvidos.  A  intencionalidade  pedagógica

dessa abordagem é promover uma situação em que os alunos assimilem o conteúdo ao

mesmo tempo em que, experimentando a ludicidade dos jogos, identifiquem a importância

e desenvolvam as competências sociais características da metodologia cooperativista.

ISSN: 2526-4044 p. 235 - 1125

mailto:Catarina/MNPEF/camilanart@gmail.com


8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

1.1 JOGOS NA APRENDIZAGEM COOPERATIVA

A interação social  proposta pela metodologia de aprendizagem cooperativa não

consiste apenas em agrupar alunos. Para que uma atividade possa ser considerada de

cunho cooperativo, ela precisa trazer alguns elementos essenciais. Johnson & Johnson

(1998. Apud. Monereo I Font & Duran, 2005), destaca que esses elementos são:

Interdependência  positiva: Monereo  I  Font  &  Duran  (2005),  diz  que  a

interdependência positiva acontece quando, para obter o sucesso do grupo, os alunos

estipulam objetivos do grupo (aprender e garantir que outros aprendam), reconhecimento

grupal, divisão de recursos e papéis complementares.

Interações face a face: São as oportunidades de interação que possibilitam a

ajuda entre os estudantes, seja na forma de tutoria ou até mesmo sob a forma de apoio e

incentivo. 

Responsabilidade  individual: A  responsabilidade  individual  implica  que  cada

estudante  do  grupo  seja  avaliado  individualmente  e  que  o  grupo  saiba  que  a  sua

avaliação é o resultado dessas avaliações individuais. (FIRMIANO, 2011).

Habilidades  sociais: As  habilidades  sociais  para  a  cooperação  devem  ser

ensinadas  com  a  finalidade  de  orientar  o  estudante  a  melhorar  a  comunicação,  a

resolução de conflitos, a aceitação de pontos de vista alheios. 

Autorreflexão de grupo: É, basicamente, o planejamento do grupo. É o tempo que o

grupo utiliza para pensar nos objetivos do trabalho, nos recursos e tomam as atitudes

necessárias ao desenvolvimento do trabalho.

Elaborar  uma  atividade  cooperativista  exige  um  planejamento  sistemático  e

intencionalidade pedagógica. Não basta reunir os alunos em pares, técnica já adotada

pelo ensino tradicional. Monereo I Font & Duran (2005) compartilham uma tabela (Tabela

1) que permite identificar as dimensões do método da aprendizagem em pares de acordo

com a simetria no nível de habilidades dos integrantes do grupo e da reciprocidade da

interação.
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Tabela 1

 Tutoria Cooperação Colaboração
Igualdade (Sime-
tria)

Baixa (assimétrica) Elevada (simétrica) Elevada (simétrica)

Reciprocidade Baixa   Média Elevada 

                   

 Fonte: MONEREO I FONT & DURAN, 2005. 

Levando  em  consideração  a  intencionalidade  pedagógica  das  atividades

cooperativistas e o desinteresse dos alunos pelas aulas de física,  o  jogo entra como

sugestão de atividade de aprendizagem cooperativa. O Jogo é uma atividade de caráter

lúdico, o que pode atrair a atenção dos alunos, mas acima disso, o jogo é um fato social.

Nada melhor do que um fato social para estimular o desenvolvimento cognitivo do aluno e

trabalhar competências sociais e a interdependência positiva.

Competir  pode  soar  como  algo  mau,  como  individualismo.  Porém,  quando

falamos  em  jogos  de  grupos,  temos  outra  expressão  acrescentada  ao  contexto;  a

cooperação. Quando temos equipes competindo, temos competição e cooperação como

aspectos  indissociáveis  à  prática,  afinal,  é  necessário  que  haja  cooperação  entre  os

indivíduos  para  que  a  tarefa  seja  exercida  da  melhor  maneira  possível  para  que  o

propósito, que é vencer, seja alcançado.

Ser competitivo também significa ser capaz de trabalhar em equipe. De fato, as
equipes mais competitivas no mundo profissional,  científico ou esportivo o são
graças à cooperação entre os indivíduos. (MONEREO I FONT & DURAN, 2005,
p.19)

Competir  é  uma  atividade  que,  quando  realizada  em  grupos  e  bem

mediada, é uma abordagem que proporciona um cenário ideal para interdependência

positiva  de  finalidades,  interações  face  a  face,  como  apoio  e  incentivo,  e  a

autorreflexão de grupo. Tudo isso porque jogos de competição são instrumentos que

diretamente  relacionados  com  a  interdependência  positiva  de  celebração,  quem

compete quer ganhar.

 

2 METODOLOGIA

A metodologia escolhida foi uma competição entre equipes que disputariam pela

construção do melhor gerador de energia. Uma dessas equipes seria responsável pela
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elaboração  e  cumprimento  das  regras  dessa  competição,  essa  seria  a  banca  de

avaliação.

Usualmente, os alunos são avaliados pelo professor.  Nesta proposta, colocar o

aluno como responsável pela avaliação dos colegas tem papel fundamental no objetivo da

atividade,  que  propõe  criar  um  cenário  propício  para  estimular  os  elementos  da

aprendizagem em  pares.  É  importante  que  os  alunos  experimentem  a  ludicidade  da

proposta e sintam-se à vontade para aprender e responsabilizarem-se uns com os outros.

 

2.1 APLICAÇÃO

A aplicação foi dividida em cinco momentos. O termo momento foi utilizado porque

difere de encontro. Coube ao professor decidir quantos encontros são necessários para

cumprir cada objetivo.

PRIMEIRO MOMENTO: Encontro destinado à contextualização da proposta.  Utilizou-se o

recurso Data Show para a apresentação de slides, apresentando aos alunos noções do

Eletromagnetismo tais como; Lei de Faraday e Lei de Lenz. Para auxiliar na apresentação

desses conceitos, também foi utilizado um galvanômetro. O galvanômetro serviu como um

experimento demonstrativo para a relação entre campo magnético e corrente elétrica.

Sendo que a proposta consiste na construção de usinas de energia pelos alunos, a

apresentação  também  abordou  esse  tema.  Aqui,  a  apresentação  foi  dedicada  ao

funcionamento das  usinas e à função do gerador e seu funcionamento.

SEGUNDO MOMENTO: Esse foi o momento onde a atividade foi apresentada à turma. A

atividade consiste em uma competição entre equipes pela construção do melhor gerador

de energia. Para auxiliá-los, foi exibido algumas ideias de geradores construídos. Depois,

as equipes foram divididas, sendo que uma das equipes foi escolhida como a responsável

pela avaliação dos geradores das demais equipes. Essa equipe é a banca avaliadora, que

além  de  julgar  a  competição,  também  é  responsável  pelo  andamento  da  atividade,

elaborando  assim,  o  edital  do  jogo.  A  elaboração  do  edital  do  jogo  que  conteve  o

cronograma das apresentações, os critérios de avaliação e de desclassificação também

foi orientada através de exemplos de editais de concursos. 
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De acordo com o referencial teórico, os graus de simetria e de reciprocidade são os

fatores que determinam a relação social provocada pela interação dos indivíduos. Como

estamos tratando de uma atividade que busca o aprendizado resultante da cooperação, é

o professor(a) o responsável pela distribuição das equipes. Desse modo, buscou-se reunir

grupos com integrantes de elevada simetria e certa reciprocidade.

 Foi solicitado aos alunos  que, no próximo encontro, trouxessem o projeto que

pretendiam apresentar. Isso incluia o edital elaborado pela equipe da banca avaliadora.

TERCEIRO  MOMENTO: É  momento  do  professor  no  papel  de  mediador.   Nesse

momento, reuni-me com as equipes para discutir aspectos dos projetos como dúvidas,

melhorias  e  a  Física  envolvida.  Também  foi  o  momento  para  observar  e  mediar  a

interação social da equipe. Isso foi feito discutindo o papel de cada membro no trabalho, o

objetivo do grupo ou até a distribuição dos recursos pela equipe. Buscou-se instigá-los

questionando  os  fatores  que  o  grupo  acreditava  serem  essenciais  para  vencer  essa

competição.  É interessante destacar que as equipes citavam fatores que envolviam a

interação dos indivíduos. Para os integrantes o comprometimento da equipe estava acima

da própria ideia do gerador.

A banca também foi orientada na elaboração do edital. Essa equipe precisa sentir a

responsabilidade para uma competição eficiente. O cronograma das apresentações foi

verificado e os critérios de pontuação e desclassificação levantados pela equipe foram

avaliados. É comum que os alunos tenham dificuldades de levantar critérios mais técnicos

e  condizentes  com  a  disciplina.  Geralmente,  levantarão  critérios  como  melhor

apresentação e cumprimento dos prazos. Assim, foi proposto que entre os critérios de

avaliação estivessem a medição de corrente, tensão  e resistência elétrica, por exemplo.

Esses critérios dão abertura para uma aula experimental utilizando o multímetro. Essa

aula pode contribuir com o interesse e a interação social voltada à cooperação entre os

alunos. 

Depois de verificar todos os itens do edital, foi solicitado que a banca lançasse o

edital aos colegas.

QUARTO MOMENTO: Com um multímetro e um circuito elétrico simples contendo uma

fonte de tensão, resistor e uma lâmpada de LED, os alunos foram orientados na medição

de  grandezas  físicas  como  corrente,  tensão  e  potência  elétrica.  Essa  atividade

proporcionou aos alunos entenderem a função de cada componente de seus geradores e

também  discutir  a  relação  entre  as  grandezas  físicas  envolvidas.  Foi  um  encontro
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destinado a investigar os conceitos que os alunos tinham sobre as grandezas físicas,

orientá-los na construção e apresentação de seus geradores, além de buscar envolver

ainda mais as equipes na competição.

Por  se  tratar  de  uma  atividade  em grupo,  mais  uma vez  foi  o  momento  para

observar e  orientar as relações da equipe, estimulando-os para a competição e para o

aprendizado oriundo da cooperação entre eles.

QUINTO MOMENTO: É a competição em si. As equipes apresentaram seus geradores

explicando o funcionamento dos mesmos e relatando as dificuldades que tiveram, tanto

na construção do aparato quanto na interação da equipe. A banca foi a responsável pela

arguição feita para às equipes, que foram auxiliados sempre que houve necessidade de

intervenção. O momento foi  transformado em um evento, com premiação e cerimônia.

Tudo isso para que os alunos pudessem enxergar o cenário dessa atividade como uma

competição,  um  jogo,  uma  brincadeira.  Buscou-se  que  o  aluno  experimentasse  a

ludicidade dessa atividade e através dela fosse motivado a desenvolver suas habilidades

sociais e referentes ao conteúdo. 

2 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para avaliar a eficiência da atividade foi aplicado um questionário para os alunos

com algumas perguntas a respeito do uso da competição como cenário para um ambiente

de ensino e aprendizagem. Entre as perguntas havia um questionamento sobre as falhas

do projeto, o que era necessário melhorar na aplicação do projeto. A maioria dos alunos

respondeu que precisariam de um tempo maior para realizarem as atividades. É natural

que a aplicação de uma nova metodologia cause estranhamento aos alunos. Assim, esse

apelo ao tempo também pode estar atrelado ao tempo de assimilação do indivíduo coma

aplicação de uma atividade diferente.

Em suas respostas,  os alunos também alegam que em uma próxima atividade

como essa, se dedicariam mais a organização do grupo na condução de seus trabalhos.

Eles foram capazes de perceber que a interação social e características da aprendizagem

cooperativa como interdependência positiva, responsabilidade individual e autorreflexão

de grupo são importantes para um bom trabalho. Eles também citam no questionário a

importância da aula experimental com o multímetro. Essa aula ajudou na interação dos
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alunos com o grupo e com o conteúdo. Ela,  assim como a apresentação do primeiro

momento, teve um papel de contextualização e investigação das concepções dos alunos

Ao  final  da  atividade,  foi  observado  que  alunos  que  possuíam  um  bom

desempenho  na disciplina  mantiveram esse  nível,  e  aqueles  que não se  saíam bem

tiveram uma melhora significativa. Essa melhora se deu tanto na assimilação do conteúdo

quanto no interesse pela atividade.

Por  fim,  foi  constatado que nessa aplicação,  os  grupos que se  destacaram na

atividade foram aqueles que apresentaram predominância de relações cooperativas. Esse

é um ponto que coloca sobre o professor a grande responsabilidade de conhecer a turma

e assim, cuidadosamente,  dividir  os grupos de acordo com o que propõe a literatura,

organizando  de  forma  que  suas  simetrias  e  reciprocidades  sejam  propícias  ao

desenvolvimento das relações de cooperação.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escolha dos jogos de competição tinha um propósito ainda maior do que eu

promover a ludicidade; era necessário que os alunos reconhecessem que o sucesso do

jogo dependia de competências sociais.  Trabalhos em grupos permitem as interações

sociais,  mas  podem  ser  entendidos  apenas  como  trabalhos  em  grupos.  Jogos  de

competição  são  fatos  sociais,  e  por  isso,  quase  sempre,  propiciam  situações  de

cooperação.

Ainda  que  a  atividade  tenha  sido  bem  aceita  pelos  alunos,  habilidades  e

competências sociais e cognitivas não são construídas do dia para a noite. Por isso, essa

atividade  foi  planejada  e  precisou  contar  com  constante  mediação  do  professor.  Os

alunos foram capazes de reconhecer que a atividade exigia habilidades de grupo, mas

necessitavam de intermediação nessas relações. Essa intermediação já começou quando

o professor escolheu os grupos de acordo com o que é indicado pela literatura, grupos

pequenos com elevada simetria e média reciprocidade entre os integrantes. Os resultados

mostram a importância desse sistema de distribuição.

Como qualquer nova metodologia inserida em uma turma, essa também levou

um tempo para ser assimilada tanto pelos alunos quanto pelo professor, que precisou

estar atento para mediar e intervir nas assimilações cognitivas e relações que pudessem

propiciar uma aprendizagem cooperativa. Ainda assim, a atividade cumpriu com o objetivo
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de  promover  a  motivação  e  o  a  melhora  na  assimilação  de  conteúdos  através  das

relações  entre  os  próprios  alunos.  A  competição  foi  o  gatilho  utilizado  para  que  os

indivíduos buscassem seu crescimento apoiando-se na cooperação com os colegas. As

equipes mais competitivas foram aquelas em que relações de cooperação predominaram

durante a aplicação da atividade.
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Resumo: O projeto busca a compreensão do fenômeno educacional, a partir da noção de capital cultural e 
sua influência no desempenho escolar dos estudantes, oriundos de diferentes realidades sociais.  Para tanto, 
esse estudo teve como população os alunos que ingressaram em 2019 nas primeiras séries dos Cursos 
Técnico em Informática e Técnico em Hospedagem, integrados ao Ensino Médio no IFC Campus Avançado 
de Sombrio. Para atender os objetivos propostos, analisou-se aspectos macrossociais, bem como, os 
aspectos relacionados à sua rotina, à sua organização e planejamento de estudos, e o apoio e 
acompanhamento familiar. Os resultados preliminares apontam aspectos que podem ser alvo de ações 
pedagógicas, dentre eles ganham destaque a pouca participação e vivência em atividades culturais, baixa 
participação em projetos ou atividade extraclasse, pouco envolvimento da família, pais ou responsável no 
acompanhamento das atividades escolares dos filhos. 
 
Palavras-Chave: Educação, capital cultural, desempenho escolar. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O projeto de pesquisa, Desempenho escolar e a realidade socioeconômica e 

cultural dos discentes do IFC Campus Avançado de Sombrio: uma análise a partir da teoria 

do capital cultural,  visa proporcionar uma complementação da formação teórica na área da 

Sociologia e Filosofia da Educação, para os acadêmicos do Curso de Licenciatura em 

Matemática, possibilitando uma atividade prática e um importante recurso metodológico 

facilitador do processo de ensino-aprendizagem. Desta forma, os acadêmicos transformam-

se em sujeito da aprendizagem, fazendo com que o mesmo desenvolva habilidades e 

competências específicas enquanto futuro professor. 

Com base no referencial teórico do sociólogo Pierre Bourdieu, buscou-se o 

conceito de capital cultural, para compreender as desigualdades escolares, pois o sistema 

de ensino e a escola, muitas vezes não levam em conta a herança do capital cultural de 

seus alunos, oriundos de diferentes meios sociais.  
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Para Pierre Bourdieu (2012), “a escola é reprodutora do sistema social 

dominante e as desigualdades sociais são reproduzidas no interior da mesma”. Este autor 

teve o mérito de formular, a partir dos anos 1960, uma resposta original, abrangente e bem 

fundamentada teórica e empiricamente para o problema das desigualdades escolares. 

Essa abordagem tornou-se um marco na história, não apenas da Sociologia da Educação, 

mas do pensamento e da prática educacional em todo o mundo. 

O conceito de capital cultural (BOURDIEU, 2012, p. 67) 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”. Dessa 

forma, todos nós trazemos em nossa história, experiências, conhecimentos informais, 

gostos, um estilo de vida, que aprendemos e incorporamos pela nossa relação com a 

família e o meio social. Esse sistema é denominado de capital cultural, onde a vivência é 

interiorizada e partilhada no campo simbólico, sendo que ela reforça e reproduz as 

diferenças na estratificação social. Assim, pode-se considerar que no conceito de capital 

cultural 

                                   destacam-se dois aspectos distintos, mas intimamente ligados. Há o 
aspecto "incorporado" que significa "capacidades culturais específicas de 
classe transmitidas através da socialização primária" e há o aspecto 
"institucionalizado" que representa os títulos, diplomas e outras 
credenciais educacionais. O capital institucionalizado estaria ligado ao 
capital incorporado na medida em que a escola se estrutura de forma a 
facilitar o trânsito no processo escolar àqueles indivíduos que possuem 
determinado tipo de capital incorporado. E ambos atuam como 
mecanismo de reprodução das classes sociais (JOPKE,1986 apud 
SILVA, 1995 p. 25). 

 Nesse sentido, 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. Quando as crianças entram na escola, já levam consigo toda 

essa herança cultural, isso acaba influenciando no seu desempenho escolar, na medida 

em que facilita o aprendizado.  

Todavia as crianças que vão para escola desprovidas de um certo capital cultural 

familiar prévio, não conseguem responder na mesma proporção as demandas da escola. 

O aprendizado para estas crianças torna-se muito mais difícil e a escola surge como um 

ambiente estranho e ameaçador. Elas terão que contar com ajuda e se esforçar bastante 

para darem conta e atenderem as demandas mínimas feitas pela escola. Assim, os 

estímulos, experiências e a vivência social que cada aluno traz de casa, demarcam de certa 
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forma, o espaço no seu aprendizado escolar, determinando muitas vezes a conservação 

da desigualdade social, e por consequência as desigualdades escolares.  

Segundo Bourdieu (2012), a diferenciação entre os alunos, se deve ao fato de 

os mesmos disporem ou não de um 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, 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 privilegiada, 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." Assim, 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 nos estudos e na vida profissional. Contudo, como os 

resultados não decorrem do esforço pessoal, mas estão diretamente relacionados ao 

capital cultural, como descrito por Bordieu & Passeron (op. cit., 1992), entra a segunda 

ideologia, o "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. 

Partindo desse paradigma explicativo sobre a função da educação e do papel da 

prática pedagógica, essa pesquisa realizou um estudo de caso com os seguintes objetivos: 

Identificar quais dos aspectos apontados no perfil socioeconômico e cultural podem 

interferir no processo de ensino e aprendizagem,  verificar o planejamento das atividades 

dos educandos, as formas de ocupar o tempo livre, sua organização para realizar as 

atividades escolares, o acesso as informações e aos bens culturais, averiguar o suporte da 

família ou responsável no acompanhamento das atividades escolares.  

Nesse sentido, para atender esses objetivos em um primeiro momento, 

realizamos o levantamento do perfil socioeconômico e cultural dos alunos dos cursos 

técnicos  integrados ao Ensino Médio e de suas respectivas famílias. Para em um segundo 
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momento da pesquisa, analisarmos o papel da instituição escola bem como, da família 

enquanto instância importantes no processo de ensino e aprendizagem. As diferenças 

sociais, a herança socioeconômica e de capital cultural familiar, serão consideradas 

juntamente com outras possíveis variáveis que interferem no desempenho escolar dos 

alunos, podendo influenciar de forma positiva ou negativa no seu aproveitamento escolar. 

Dessa forma, ao relacionar a situação socioeconômica e cultural familiar com o 

desempenho escolar dos estudantes, que ingressaram em 2019, nos Cursos Técnicos 

Integrados ao Ensino Médio, poderemos verificar até que ponto as questões macro sociais 

e o contexto familiar refletem nos estudos.                                                                                               

 

2 METODOLOGIA 

 

Para definição do perfil socioeconômico dos discentes foi realizada uma 

pesquisa documental nos formulários socioeconômicos já validados pela Instituição, 

efetuados no momento da matrícula. Para complementar as informações,  elaborou-se um 

questionário com base no formulário feito pelo INEP, no momento das inscrições do ENEM. 

Além disso, foram coletados dados nos registros e acompanhamentos pedagógicos e nas 

fichas dos conselhos de classes, e demais registros correlatos.  

Os resultados da pesquisa só serão divulgados em forma de tabelas e 

correlações de variáveis estatísticas, não havendo identificação das informações 

individuais. De tal forma que ficará garantido absoluto sigilo a respeito das informações 

individuais prestadas. 

 

2.1 Descrição das Etapas do desenvolvimento 

 

A elaboração do projeto pode ser dividida em cinco etapas, as quais consistem 

em: 

 I- Elaboração participativa do projeto, discussão dos objetivos e das etapas de 

operacionalização. 

II - Planejamento e coleta de dados.  

III -Organização dos dados referentes ao perfil socioeconômico nas turmas A e 

B da primeira série do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio e com a 

turma H do Curso Técnico em Hospedagem Integrado com o Ensino Médio. 

IV - Sistematização dos dados referentes ao processo de ensino e 

aprendizagem.  
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V - Análise dos resultados dos Conselhos de Classe do 2º trimestre, 

relacionando o desempenho escolar dos alunos com a sua respectiva realidade 

socioeconômica e cultural familiar, estabelecendo relações com a teoria de Bourdieu. 

As etapas I, II, III já foram desenvolvidas. A etapa IV está em processo de 

desenvolvimento com resultados ainda preliminares. A etapa V será iniciada no final do 

segundo trimestre de 2019. 

 

 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como apontado na seção anterior, algumas etapas da pesquisa estão em fase 

de desenvolvimento, de forma que os resultados apresentados a seguir referem-se as 

etapas já realizadas referentes a dados quantitativos preliminares. 

 

No que se refere a etapa III, acerca do perfil socioeconômico familiar e acesso 

aos bens culturais pelos alunos, foram aplicados 115 questionários nos dias 11 e 27 de 

junho do corrente ano, com alunos das primeiras séries que estavam presentes nas aulas 

de sociologia. O questionário compreendeu questões objetivas, com livre adesão. A 

amostra da pesquisa ficou determinada pelos alunos presentes na referida aula. O número 

de questionários seguiu a seguinte distribuição por turma: 1ºA, 34 alunos responderam; 

turma 1ºB, 41 alunos responderam; turma 1ºH, 40 alunos responderam. 

Quanto a caracterização dos estudantes que ingressaram nas primeiras séries 

dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, 54,78% são do sexo masculino e 45,22% 

são do feminino. Já se essa caracterização for feita por curso, temos o Curso Técnico em 

Informática, os estudantes do sexo masculino representam o dobro em relação às 
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estudantes do sexo feminino. Por sua vez, no curso Técnico em Hospedagem, as 

estudantes correspondem a 77,50% e os estudantes são 22,50%.  

Gráfico 01 – Classificação dos alunos por sexo. 

 

Fontes: Os autores 2019 

 

No que refere ao número de integrantes das famílias, 95 delas são pequenas, 

ou seja 82,62% variando até 4 pessoas. As famílias constituídas por 5 a 6 integrantes 

representam 13,05%. Um aluno declarou que mora sozinho 0,87% e 3,48% não 

responderam. 

Com relação à moradia, 80% dos entrevistados possuem casa própria, 80,87% 

dos alunos possuem um quarto só para si, onde dormem e guardam seus materiais de 

estudo. 

 Com relação a acesso à internet e tecnologias, 100% dos estudantes 

responderam dispor de acesso à internet banda larga em casa. Mais da metade dos 

pesquisados, 63,48% possui computador próprio e 29,57% compartilham aparelho com 

outros usuários da família. 4,35% costumam utilizar os computadores da instituição 

(biblioteca, laboratórios) para realizar os trabalhos de aula. 

Quanto a atividade cultural mais significativa que participaram no corrente ano, 

a resposta, pois o maior percentual foi a alternativa nenhuma, com 40,87% dos 

pesquisados. Em seguida tivemos, 32,17%, cinema /cine clube (da escola), 8,70% assistir 

um grande show musical, 6,96%, viagem, passeios a lugares históricos e 11,3% estão entre 

outros ou não responderam. 

No que se refere ao acompanhamento dos pais das atividades escolares, ao 

serem indagados se os pais ou responsáveis costumam olhar agenda escolar, o sistema 

SIGAA, trabalhos, notas de provas, 28,10% pesquisados responderam nunca e 13,22% 

Sexo

Masculino

ISSN: 2526-4044 p. 248 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

responderam raramente. Chama a atenção que somadas essas duas alternativas 

correspondem que somadas correspondem a 41,32%, um indicador relativamente alto da 

falta de acompanhamento. 

Quanto ao nível de escolaridade do pai, 32,17%, possuem só o Ensino 

Fundamental incompleto ou completo. O Ensino Médio incompleto ou completo chega a 

31,31%. Os que possuem ensino superior completo correspondem a 13,04% e de pais, 

sendo que mais 5,22% que além da graduação possuem pós-graduação. 

Quadro 1 – Nível de escolaridade do pai 

Qual o nível de escolaridade do seu PAI? % 

Não alfabetizado 1,74% 

Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano (1º a 4º série) antigo primário 21,74% 

Ensino Fundamental: 6º ao 8º ano (5º a 8º série) antigo ginásio 10,43% 

Ensino Médio incompleto 7,83% 

Ensino Médio completo 23,48% 

Ensino Superior 13,04% 

Ensino Superior Incompleto 3,48% 

Pós-graduação 5,22% 

Não sei informar 11,30% 

Não responderam 1,74% 
Fonte: Os autores, 2019. 

 

Quadro 2 – Ocupação do pai 

Se o PAI for vivo, qual a profissão /ocupação do mesmo? % 

Motorista de caminhão e outros 14,78% 

Empresário / Microempresário 12,17% 

Funcionário público 12,17% 

Agricultor 6,96% 

Prof. liberal (contador, advogado, eng. civil, etc..) 6,09% 

Vendedor, balconista 6,09% 

Outros – diversos, dispersos 29,57% 

Não responderam 1,74% 
Fonte: Os autores, 2019. 

 

Quadro 3 – Nível de escolaridade da mãe. 

Qual o nível de escolaridade de sua Mãe? % 

Não alfabetizado 1,74% 

Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano (1º a 4º série) antigo primário 13,91% 

Ensino Fundamental: 6º ao 8º ano (5º a 8º série) antigo ginásio 7,83% 

Ensino Médio incompleto 8,70% 
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Ensino Médio completo 28,70% 

Ensino Superior 9,57% 

Pós-graduação 22,61% 

Técnico 0,00% 

Não sei informar 6,96% 

Não responderam 0,00% 
Fonte: Dos autores, 2019 

 

No geral as mães possuem maiores percentuais de escolaridade se 

compararmos com os pais. Essa diferença aumenta consideravelmente nos níveis de 

ensino superior e pós-graduação. As que possuem só o Ensino Fundamental incompleto 

ou completo são 21,74%. Já aquelas que possuem o Ensino Médio incompleto ou completo 

chegam a 37,40%. Aqueles que tem ensino superior completo correspondem a 9,57% do 

total das mães, sendo que mais 22,61% que além da graduação possuem pós-graduação. 

 

Quadro 4 – Profissão e ocupação da mãe. 

Se a MÃE for viva, qual a profissão /ocupação da mesma? % 

Professora, pedagogia 21,74% 

Dona de casa ou do lar 15,65% 

Funcionária pública 10,43% 

Costureira 7,83% 

Aposentada 6,09% 

Microempresária 4,35% 

Vendedora, balconista 3,48% 

Agricultora 2,61% 

Outros – diversos, dispersos 27,83% 

Não responderam 0,00% 
Fonte: Dos autores, 2019 

 

No que se refere as maiores dificuldades e problemas que os pesquisados tem 

enfrentado no atual momento, 54% responderam que o sono, desânimo e dificuldades nos 

estudos são os problemas que mais incomodam no momento. Outros aspectos 

mencionados com menos frequência foram: 10,27%, dificuldade financeira, 9,73%, brigas 

constantes dentro da família ou com os pais ou responsável, 7%, doenças na família, 6%, 

falta de amigos. 
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Quadro 5 – Os incômodos na vida 

O que mais te incomoda na vida no momento? % 

Sono, desânimo 29,73% 

Dificuldade nos estudos 24,86% 

Não me sinto incomodado(a) 
 

11,89% 
 

Dificuldade financeira 10,27% 

Brigas constantes dentro da família ou com os pais ou 
responsáveis 9,73% 

Doenças na família 7,03% 

Falta de amigos 5,95% 

Outros – Especificar 0,54% 

Não responderam 0,00% 
Fonte: Dos autores, 2019. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados quantitativos preliminares, nos proporcionaram alguns resultados 

interessantes para análise e eventual ação de intervenção pedagógica. Dentre estes, 

destacamos a pouca participação e vivência em atividades culturais. Um percentual 

expressivo de estudantes (40,87%), declararam que não participaram de nenhuma 

atividade cultural significativa ao longo desse ano.  O cinema/cineclube, como projeto Cine 

Cultura IFC, foram responsáveis pelo evento cultural mais significativo apontado por 

32,01% dos entrevistados. 

 

Da mesma forma, a participação em projetos ou atividade extraclasse tem no 

geral uma baixa participação dos educandos. Os que declararam que nunca participaram 

de projetos e qualquer outra atividade extraclasse foi 34,78% e os que participaram 

eventualmente correspondeu a 46,96%. 

 

Outro aspecto importante já apontado anteriormente, foi o pouco envolvimento 

da família, pais ou responsável no acompanhamento das atividades escolares dos filhos. 

Os que nunca ou raramente acompanham as tarefas, notas e frequência dos filhos chegou 

a 43,48%.  
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Na próxima etapa da pesquisa, a ser desenvolvida a partir do mês de agosto, 

relacionará o contexto socioeconômico e cultural familiar, as questões motivacionais dos 

alunos com o aproveitamento escolar dos mesmos, procurando conhecer e compreender a 

realidade daqueles que apresentam grande insuficiência de rendimento escolar. 
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Resumo: Esta atividade fez parte das oficinas oferecidas pelo Curso Técnico de Agrimensura na SNCT 
2018. A Realidade Virtual aplicada utilizou os dados topográficos do IFSC/Campus Florianópolis levantados 
com Laser Scanner e de Aerofotogrametria por Aeronave Remotamente Pilotada. Isso viabiliza uma 
atividade em um ambiente imersivo com dados topográficos em meio digital, baseada em tecnologia móvel 
(smartphone), a combinação de inteligência artificial e a observação topográfica, serviços automatizados de 
localização e análises geográficas em tempo real.  

 
Palavras-Chave: Realidade Virtual. Agrimensura. Ambiente Imersivo. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

As inovações tecnologias vêm exercendo um papel de impacto na área da 

Agrimensura revolucionando os processos desde a coleta de dados aos processos de 

visualização e análises. Isso faz com que seja fundamental compreender o que está 

ocorrendo no mundo tecnológico e nos adaptar rapidamente às transformações digitais 

dentro dos propósitos ligados a geoinformação. 

A coleta de dados tridimensionais está se tornando cada vez mais detalhada e 

realista. Através dos equipamentos como o Laser Scanner Terrestres (LST) é possível 

recriar ambientes em meio digital com grande riqueza de detalhes e com tempo de 

execução consideravelmente reduzido em relação a métodos ditos tradicionais na 

topografia. Os LSTs são equipamentos que usam um laser para medir as coordenadas 

tridimensionais de uma dada região ou a superfície de um objeto automaticamente 

(FERRAZ et al,2010). 

A possibilidade de utilizar esses dados em um ambiente virtual que permita a 

interação imersiva do usuário é muito útil para agregar valor e explorar as potencialidades 

da tecnologia.   

Os projetos de investigação e inovação tecnológica são fundamentais para 

estimular nossos estudantes e continuar desenvolvendo a capacidade dos profissionais 

para que sejam tão criativos nos negócios como o são em coletar, gerenciar e analisar 

dados geoespaciais. 
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A atividade consistiu basicamente em no uso de aplicativos específicos que 

operam no sistema Android de smartphones, através de dados topográficos previamente 

levantados em nossa instituição o usuário utilizando um óculo de RV (Realidade Virtual) 

pode ter uma visualização tridimensional do ambiente construído permitindo uma 

interpretação otimizada das informações. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Foi desenvolvida uma metodologia de aplicação de Realidade Virtual, que é 

uma tecnologia de interface capaz de envolver os sentidos de um usuário, por meio de um 

ambiente virtual, criado a partir de um sistema computacional que permite a essa 

experiência. De acordo com Santos (2001), a RV permite a visualização de mundos 

virtuais totalmente interativos em tempo real utilizando arquivos que recriam um ambiente 

em meio digital. 

Essas visualizações tridimensionais trazem o benefício de aumentar a 

interatividade para o usuário, amplificando seu poder de visualização, permitindo que ele 

possa observar detalhes que antes não eram suficientemente visíveis devido às 

limitações dos programas disponíveis no mercado. 

No caso particular do estudo na agrimensura, existe especial interesse não só 

na visualização do terreno, como também na interpretação do ambiente e até mesmo na 

extração de características bidimensionais de distâncias, perfis topográficos, entre outros. 

Toda esta evolução digital está baseada em tecnologia móvel, combinação de 

inteligência artificial e a observação topográfica, serviços automatizados de localização e 

análises geográficas em tempo real. 

Para tratar os dados, foram testados aplicativos existentes com foco nesta 

aplicação e a capacidade destes aplicativos, recriando assim um ambiente imersivo que 

ressignificou o ambiente e o representou o mais fiel possível.   

Dados topográficos do campus Florianópolis foram adaptados a essa 

aplicação, tornando possível que os usuários fizessem um tour virtual por regiões do 

campus e verificassem detalhes topográficos em tempo real. 

Ao final do projeto concluiu-se que o aplicativo VR Player (disponível em 

http://www.vrplayer.com/) melhor se adaptou à visualização imersiva em dados 

topográficos num formato que permitiu a criação de uma plataforma eficaz de RV. A 

plataforma adotada foi apresentada na SNCT 2018 em uma oficina onde os visitantes 

tiveram a experiência de Realidade Virtual aplicada a agrimensura de forma lúdica e 

interativa. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este projeto englobou o tripé ensino-pesquisa-extensão, pois envolveu os 

alunos, tratando de temas que fazem parte das ementas das unidades curriculares e os 

docentes que participaram discutindo sobre a atividade e poderão avançar no 

conhecimento no decorrer do aprendizado.  

Aos discentes, mesmos os que não são bolsistas do projeto, foi proporcionada 

a noção do que é um projeto de pesquisa e como pode-se levar os resultados para a 

sociedade. Os próprios alunos foram e serão multiplicadores e extensionistas deste 

projeto, pois poderão levar estas tecnologias por onde trabalharem, na área da 

Construção Civil, particularmente, na Agrimensura. 

Na área de ensino, o projeto foi apresentado aos alunos dos cursos técnicos 

em agrimensura e edificações e, no curso superior de engenharia civil, nas unidades 

curricular de Topografia 1 e 3 e Geodésia. Os alunos de nossos cursos puderam aplicar 

conhecimentos teóricos aprendidos nestas unidades curriculares para solução de um 

problema real através da experiência de Realidade Virtual aplicada a agrimensura de 

forma lúdica e interativa. Os alunos visitantes puderam reconhecer a nova tecnologia e 

como a imersão no mundo virtual pode ser interessante para a construção do 

aprendizado, certamente as descobertas feitas foram levadas para fora do campus 

através de relatos aos amigos e familiares. 

A seguir, podem-se observar os discentes visitantes (internos e externos), 

alguns colegas docentes e membros da comissão organizadora que também puderam 

vivenciar a experiência neste ambiente virtual (Figuras 1, 2 e 3). 

Durante a realização da atividade na SNCT 2018 percebeu-se que a oficina de 

Realidade Virtual na Agrimensura chamava bastante a atenção dos jovens, tanto do 

público externo do ensino fundamental quanto do público interno de nível técnico e de 

graduação. Isto provavelmente aconteceu pelo domínio desta geração com tecnologias de 

smartphone e uso de óculos 3D de realidade virtual. Esta interação tecnológica mundo 

virtual versus mundo acadêmico despertou e ampliou horizontes para escolha do futuro 

profissional dos visitantes. 

Além da informação compartilhada e estendida com a comunidade externa que 

nos visitou na SNCT 2018 buscou-se difundir os resultados obtidos através da elaboração 

de artigos científicos e pôsteres digitais publicados em seminários, congressos e 

periódicos.  
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Figura 01 – Alunos visitantes na oficina de Realidade Virtual - SNCT/2018. 

 
Fonte: autores 

 

Figura 02 – Alunos visitantes na oficina de Realidade Virtual - SNCT/2018. 

 

Fonte: autores 
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Figura 03 – Alunos visitantes na oficina de Realidade Virtual - SNCT/2018. 

 

Fonte: autores 

 

Durante os quatro meses de pesquisa (agosto a novembro de 2018) foi 

possível avaliar o desempenho dos softwares e aplicativos de smartphones disponíveis 

para Realidade Virtual que possibilitem a aplicação com dados da Agrimensura. 

Também foi analisada a viabilidade da utilização da nuvem de pontos 3D 

coletadas pelo Laser Scanner Terrestre no ambiente de Realidade Virtual, estudou-se a 

viabilidade da aplicação de ambiente imersivo para análises topográficas e optou-se pela 

melhor plataforma de Realidade Virtual para ser utilizada na oficina da SNCT 2018. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No evento da SNCT 2018, no campus Florianópolis, além da participação de 

nossos alunos internos, a semana contou com a participação de 50 escolas com 

totalizaram aproximadamente 1500 alunos visitantes de outras instituições. Para o público 

externo, a SNCT 2018 revelou-se um meio de apresentar para a sociedade o que uma 

instituição de ensino pública faz e o potencial que têm para desenvolver projetos e 

pesquisas de alto nível. Esta atividade demonstrou como a integração entre a teoria e a 

prática é essencial na formação dos alunos, além de sua capacitação para o mercado de 

trabalho.  
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A integração de alunos de diferentes instituições trouxe vantagens para todos 

os envolvidos, uma vez que a troca de experiências é muito importante para o 

crescimento dos alunos e também aprimoramento dos cursos ministrados. São em 

oportunidades como essa que podemos reconhecer a grandeza da instituição, da 

valorização de nossa infraestrutura e corpo técnico qualificado, tanto de nível técnico com 

de graduação, oferecendo aos nossos visitantes uma experiência de interação com 

atividades artísticas, culturais, oficinas e exposições, esclarecimento sobre os cursos 

oferecidos, possibilitando, desta maneira, a aproximação da escola e da população. 

 A extensão deste projeto também deu-se através da divulgação dos 

resultados no SNCT 2018 à comunidade, assim como disponibilizado o video para ser 

processado em RV no aplicativo VR player através do link https://ifscedubr-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/evelin_goncalves_ifsc_edu_br/EURw1N4xHvJGrPfDoD

gyvGcB58MulMB8Vnc3ZmxNi9DUaw?e=7DwdLR. 
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Resumo: Um dos maiores desafios da educação atual é desenvolver metodologias inovadoras que 
possibilitem atrair a atenção dos estudantes e ao mesmo tempo contribuir para o crescimento e 
desenvolvimento dos jovens estudantes. Partindo destas dificuldades encontradas pelos docentes, 
o presente estudo teve como objetivo o desenvolvimento de um jogo eletrônico como uma 
metodologia de ensino para a sensibilização sobre a poluição ambiental, buscando ensinar de 
maneira prática e divertida uma problemática tão atual e desafiadora. A pesquisa foi baseada no 
desenvolvimento de um jogo eletrônico de RPG com temática focada na educação ambiental, 
visando o ensino através da tecnologia presente na vida das crianças e jovens. Este documento 
trata-se do relato do trabalho desenvolvido ao longo três meses de trabalho e seus resultados, 
dificuldades e possíveis melhorias. Notou-se que esta ferramenta demonstrou adesão e aprovação 
por parte professores e estudantes envolvidos na intervenção. 
 
Palavras-Chave:  Ensino-aprendizagem, Mídia-educação, RPG Maker, Software Educativo, 
Tecnologia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A educação é um campo repleto de desafios, entre o acelerado avanço 

tecnológico/científico e as barreiras políticas/sociais, dentro das limitações do 

ambiente escolar o docente tem a tarefa de conciliar estes desafios com a sua 

responsabilidade pedagógica e as barreiras do processo de ensino-aprendizagem 

(SILVA, 2016). As inovações nas metodologias de ensino visam suprir algumas 

dessas dificuldades, através da inovação e reformulação de métodos mais      

tradicionais (FREIRE, 1997). 

O uso de jogos na educação é encorajado por autores como Dohme 

(2008) que afirma que, além de serem fontes de diversão, podem ser utilizados para 

vários fins educativos e como instrumentos de desenvolvimento de crianças e 

jovens (ROSA, 2004; JUNIOR, 2010). Para as crianças, o jogo constitui um fim, 

onde o objetivo principal é a diversão. Já para os educadores, o jogo é um veículo 

que permite transmitir mensagens educativas de forma atraente e prazerosa, 

cabendo ao docente escolher o jogo que melhor se aplica ao conteúdo que deseja 

ensinar (KISHIMOTO, 1999; DOHME, 2008). 

Costa (2015), defende que a aquisição de computadores e tecnologias 

para as escolas não é garantia de qualidade no aprendizado, uma vez que muitas 

escolas já às tem, porém não são utilizadas com a devida exploração pedagógica, 
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se tornando assim um acessório, sendo necessário a contextualização do uso das 

tecnologias ao nosso dispor, com o processo de ensino-aprendizagem. O advento 

de novas tecnologias trouxe um grande impacto para a educação, possibilitando a 

criação de novas formas de aprender, de difundir o conhecimento,  criando relações 

entre o educando e o educador, viabilizando o uso das novas tecnologias como uma 

inovação metodológica no ensino-aprendizagem (JUNIOR, 2010; FERREIRA, 

2014). 

A adoção de novas tecnologias não é motivo para a exclusão das demais  

metodologias, como as aulas expositivas. A alternância entre elas, torna a aula mais 

dinâmica, sendo papel do docente analisar qual tecnologia se aplica de forma 

eficiente para o aprendizado do conteúdo proposto, levando em consideração o 

interesse do estudante, usando a tecnologia como forma de estimular este interesse 

(SILVA, 2016). A presença dos computadores na educação, com os inúmeros jogos 

educacionais e demais softwares disponíveis para esse processo, expande novas 

possibilidades, com mais recursos a serem integrados como mediadores de 

ensino/aprendizagem (GRUNBELL, 2006; JUNIOR, 2010). Atualmente encontra-se 

a disposição  uma grande biblioteca de jogos educativos e cabe ao educador 

conhece-los, estudá-los e avaliá-los, para adaptá-los e utilizá-los da melhor forma 

possível, acarretando assim o uso de tecnologia e games como agentes da 

educação (GRUNBELL, 2006). 

Devido à natureza lúdica e a atratividade aos olhos dos jovens, os jogos 

tornam-se uma possibilidade para atrair os estudantes rumo a educação (ILHA e 

CRUZ, 2006). Kishimoto (1994) defende e afirma que o uso de jogos favorece o 

aprendizado pelo erro/acerto e pela liberdade de se expressar, livre de pressões e 

avaliações, criando um clima favorável para o exercício da investigação e busca de 

soluções, sendo o jogo um estimulo a explorar estes aspectos, permitindo-se errar 

e aprender com os erros. 

Neste contexto de utilizar a educação como sensibilizadora para 

transformar a realidade e os conteúdos abordados em sala aliada da prática social 

e cotidiana dos estudantes. O presente estudo teve como objetivo o 

desenvolvimento de um jogo eletrônico como uma metodologia de ensino para a 

sensibilização sobre a poluição ambiental aplicado com estudantes do Ensino 

Fundamental I de uma escola estadual de município de Tubarão, Santa Catarina. 

 

2 METODOLOGIA 
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Foi construído um modulador de jogo RPG (Role Playing Game) para o 

desenvolvimento das atividades lúdicas com o auxílio de programas de computador 

para uma abordagem tecnológica em sala de aula, utilizando o software RPG 

MAKER VX. O RPG MAKER VX é um software de RPG eletrônico criada pela 

empresa ASCII e, atualmente desenvolvida pela Enterbrain. As versões em 

inglês/português são disponibilizadas gratuitamente para Download na Internet. 

Esse programa permite que os usuários criem desenvolvam seus próprios jogos de 

RPG.  

O primeiro processo para a criação de um jogo lúdico é o contexto onde 

ele se encontra; neste momento foram discutidos sobre a história do jogo, 

cronologia, criação dos personagens, protagonistas e antagonistas, de modo em 

que fossem trabalhadas as questões ambientais e que o enredo fosse coerente com 

a temática. O enredo do jogo parte da premissa de um mundo fantasioso, este que 

está sob a ameaça de quatro grandes vilões (bosses), que são as personificações 

dos problemas ambientais que o mundo real apresenta. Os inimigos são 

representações dos problemas ambientais e sociais, como o aquecimento global, 

poluição, desmatamento e consumismo. O jogador controla um grupo de quatro 

personagens representando os elementos da natureza (água, ar, fogo e terra), 

sendo estes os guardiões do planeta (origem do título do game) (Figura 1a).  

O segundo momento visou à construção do ambiente do jogo, ou seja, 

construir todos os lugares nos quais os personagens se movimentarão. Esses locais 

são chamados de World (mundo), distribuídos em Maps (mapas) distintos e 

hierarquizados, para que criar uma aventura sob uma perspectiva lógica e 

organizada.  (Figura 1b). Além disso, foram anexados dungeons (cavernas) com 

instalações diferentes e algumas de caracter opcional assim possibilitando uma 

variabilidade maior de acontecimentos (ROSA e MALTEMPI, 2003). 

 

 

 

 

 

  

Figura 1. Interface do jogo educativo. a) Momento da batalha do game no RPG 

Maker VX. b) Ambiente do game do RPG Maker VX. 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A terceira etapa consistiu na transferência dos dados elaborados na 

primeira etapa (características dos personagens, caixas de diálogo e história) para 

a interface do jogo, sendo então programados para o desenvolvimento dos 

personagens durante todo o jogo. Na última etapa de desenvolvimento foi realizado 

o polimento do jogo, para isto o jogo foi testado em diferentes computadores afim 

de testar problemas relacionados a compatibilidade, programação e enredo, após 

este processo foram aplicandas correções necessárias.  

Com o jogo finalizado foi efetuado sua aplicação na Escola de Educação 

Básica Henrique Fontes, localizada no município de Tubarão, no Sul do estado de 

Santa Catarina, Brasil. O jogo proposto foi aplicado em duas turmas do Ensino 

Fundamental I (9 a 11 anos); uma turma do 4º ano que continha 22 estudantes, e 

uma turma do 5º com 20 estudantes, no período de uma semana, em 2019. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Processo de desenvolvimento do jogo 

  

The guardians nasceu de uma plataforma própria para o 

desenvolvimento de jogos de RPG, o RPG Maker, já consagrado no mercado de 

jogos independentes, principalmente por sua facilidade na hora de programar e 

interface amigável. A equipe partiu da premissa na criação de um mundo fantasioso 

(inspirado em obras como “O senhor dos anéis” e “Dungeos & Dragons”) voltado a 

debater os problemas ambientais presentes no século XXI. 
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Durante a etapa de programação foi onde ocorreram as maiores 

dificuldades, principalmente por problemas de compatibilidades entre 

computadores, erros recorrentes do programa que acarretavam bugs e crash. Foi 

possivel contornar estes problemas através de tutoriais online e pesquisa em fóruns 

de desenvolvedores. Ao final deste processo, criou-se um jogo denominado “The 

guardians”, por conta do seu enredo. O game foi construído para ter uma duração 

de 15 a 40 minutos, dependendo dos eventos aleatórios, foco em exploração do 

mapa e dificuldade de cada jogador. Sendo que o tempo máximo foi determinado 

com base no período de uma aula de 45 minutos. 

 

3.2 Jogabilidade 

 

O jogo é um RPG de turno de exploração de mundo, neste sentido o 

jogador irá explorar o mapa de forma não linear recebendo dicas de personagens 

não jogáveis (npc’s) para progredir na história. Uma das mecânicas apresentada é 

a opção de diálogos com estes personagens, instigando a curiosidade em saber 

mais informações sobre o mundo criado, receber informações sobre pontos fracos 

de inimigos ou áreas secretas do mapa. Além disso, o mundo apresenta eventos 

aleatórios (batalhas e calabouços) que estimulam a exploração atrás de novos itens. 

O combate do jogo ocorre através de turnos (conhecido como bate e espera), neste 

estilo de jogo, ao entrar em combate com inimigos, o jogador deve determinar que 

ações os seus personagens executam (e.g. atacar, usar magia, usar itens, defender 

e curar). Após o movimento do jogador, deve-se esperar a ação do adversário, 

desenvolvendo assim estratégias para superar os desafios que aparecem ao longo 

da aventura. 

 

3.3 Aplicabilidade 

 

Primeiramente foi realizado uma introdução ao conteúdo de Educação 

Ambiental, em seguida os estudantes foram levados ao laboratório de informática, 

onde pode ser aplicado o jogo. Após a aplicação da atividade proposta, foi realizado 

um processo de Feedback (CARVALHO et al., 2011) com os estudantes e 

professores a respeito do uso do jogo. Esse relato teve como objetivo entender se 

a proposta do uso de jogos eletrônicos poderia ser uma ferramenta pedagógica 

eficaz.O feedback recebido pelos estudantes do 4º e 5º ano indicaram resultados 
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interessantes, principalmente sobre as características de cada turma e a relação 

com tecnologia nas escolas. Ambas as turmas compreenderam de forma satisfatória 

o conceito do jogo e da explicação teórica previamente abordada, porém foram em 

aspectos e pontos de vista distintos. 

A turma do 4º ano incorporava mais no jogo e se preocupava com quem 

jogar primeiro, impressionaram-se com as falas e entendiam o conceito dos quatro 

grandes vilões (Boss) principais do game, tiveram muita dificuldade com a 

exploração do mapa, quer por sua vez não possui linearidade, ou seja, os eventos 

são independentes um do outro, com dungeons que podem ser visitadas em 

qualquer ordem desejada. A curiosidade os fez a turma que mais descobriram bug’s, 

oriundos de algumas falhas na programação e foi à turma que mais se comoveu 

com os clímaces e com a história do game. 

Em relação a turma do 5º ano, tiveram algumas diferenças significativas, 

por terem mais prática e contato com jogos mais complexos, as surpresas 

oferecidas pelo game não foram muito efetivas, porém, prestavam mais atenção 

nas dicas dadas por npc’s (personagem não jogável) contidas em determinadas 

regiões do mapa, a falta de linearidade, não foi problema para eles, todos 

desenvolveram muito bem a aventura, mesmo com precariedade nas máquinas 

disponibilizadas pela escola para rodar o game e pelo pouco tempo que tivemos 

para que eles jogassem. 

Foi perceptível uma boa evolução do jogo e a conclusão da aventura, 

com o jogador chegando ao estágio final e vendo o plot twist (reviravolta no enredo) 

que dá a narradora do jogo, neste caso, é representado por uma entidade divina 

dizendo ao jogador (player) a seguinte frase: “o mal nunca descansa e que o planeta 

deve ser sempre protegido do mal que a poluição nos causa”, fazendo referência 

ao fato que não se deve apenas preservar o hoje, mas sim todos os dias, cuidando 

com o lixo e todas as outras ações de preservação contida no jogo, sendo 

interpretado por alguns estudantes do 5º ano como: “tem que cuidar da natureza 

todo dia, né?”. 

O tempo disponibilizado para a aplicação foi o maior problema 

encontrado, levando em conta toda a abordagem teórica, e o translado da sala de 

aula ao laboratório de informática,  restou 30 minutos de aplicação. Tendo como 

referência os 15 minutos que os desenvolvedores levaram para completar o jogo, 

estimava-se que os estudantes necessitariam de mais tempo para completar o jogo. 

,  Os estudantes que encontraram mais dificuldade ou investiram mais tempo em 
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exploração concluíram a aventura em 33 minutos, ultrapassando um pouco o tempo 

disponível. Pode se verificar que há uma familiaridade do estudante com os jogos e 

que o uso desta ferramenta nos viabiliza uma aproximação do estudante com a 

educação. 

O resultado positivo em relação aos jogos corrobora com a pesquisa 

realizada por Paula et al. (2015), que utilizou o mesmo software (RPG Maker) e a 

temática de educação ambiental (focado em química), que comprovou uma grande 

aceitação do game como ferramenta educacional pelos professores e estudantes. 

Oliveira, Pierson e Zuin (2009), observaram indícios de uma postura reflexiva por 

parte dos estudantes frente ao problema ambiental em jogos de RPG. Esta 

ferramenta pode ser utilizado em diversas formas no âmbito da educação, em nosso 

trabalho e nos demais estudos (ROSA e MALTEMPI, 2003; PAULA et al., 2005; 

ROSA, 2004; OLIVEIRA, PIERSON E ZUIN, 2009), utilizando o jogo propriamente 

dito, para avaliar o cognitivo, a tomada de decisões, a forma peculiar de cada 

estudante desenvolver a trajetória e reação às adversidades no jogo. Outra opção 

pode ser baseada em avaliar a criação de um jogo neste programa, etapas de 

criação, desenvolvimento da história e personagens, da criação dos ambientes, 

correção de erros e bug para o desenvolvimento da habilidade com a tecnologia 

(CRUZ e ALBUQUERQUE, 2013). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este tipo de jogo é apresentado como uma boa ferramenta para 

estudantes entre o 3º e 5º ano (8 a 12 anos), pois geralmente estão iniciando no 

“mundo dos jogos” e tecnologias, aproveitaram melhor a interface desses jogos. 

Para turmas acima de 5º ano que já estão acostumados com jogos mais complexos, 

uma boa opção é trabalhar em oficinas com a modelagem e criação desses jogos, 

onde cada estudante possa criar o seu “mundo” no programa. Nestas oficinas eles 

não são somente jogadores, mas também programadores.  

A intenção dos jogos eletrônicos na educação é criar um espaço para os 

professores identificarem nos discursos interativos dos games, questões éticas, 

políticas, ideológicas, culturais, ambientais etc. (ALVES, 2008). Com os jogos 

eletrônicos, professores e estudantes podem juntos aprender a construir um diálogo 

que contemple as adversidades encontradas nos processos de 
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ensino/aprendizagem, abrindo novas perspectivas no cenário pedagógico. (ALVES, 

2008, JUNIOR, 2010). 

A utilização de jogos parece ser uma maneira lúdica e eficiente de aplicar 

conceitos dentro da área da educação, seja pela familiaridade com a tecnologia ou 

pelo “aprender se divertindo”. A utilização do RPG Maker mostrou bem útil para 

criação de jogos diversos, com um pouco de prática é provável que qualquer 

professor consiga desenvolver seu próprio RPG. O feedback dos estudantes 

apresenta um resultado positivo para o nosso trabalho, visando que é necessário 

um professor orientador para que haja a ligação entre o que é apresentado no jogo 

e os conteúdos/disciplinas estudadas. Um dos principais problemas enfrentados foi 

a dificuldade relacionado a compatibilidade com a máquinas presentes na escola, 

que além de insuficientes para todos os estudantes, apresentaram problemas na 

hora de  executar o jogo, ocasionando em travamentos e/ou fechando o jogo 

automaticamente. 
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Resumo: O artigo descrito abaixo traz o relato de atividades desenvolvidas dentro do Programa Residência 
Pedagógica na escola-campo do projeto Escola de Ensino Fundamental Professora Doralina Clezar da Silva 
pelos bolsistas do mesmo. Visando descrever pontos principais de uma proposta de atividades desenvolvidas 
de acordo com a metodologia de jogos didáticos, onde orientados pela preceptora do projeto, foram adaptados 
pelos bolsistas, conteúdos matemáticos para serem aplicados em sala de aula através dos materiais de jogos 
disponíveis na escola. O intuito da proposta é que através de uma metodologia didática diferenciada, os 
alunos possam viver teoria e prática de alguns conteúdos matemáticos, já que através dos jogos, eles estarão 
explorando ainda mais o conteúdo. Durante as aplicações e execuções de atividades em sala de aula, foi 
notória a participação e interesse por parte dos alunos pelo apresentado a eles.      
 
Palavras-Chave: Jogo, Matemática, Residência Pedagógica, Bolsista. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O Programa Residência Pedagógica (RP), implementada pelo MEC (Ministério 

da Educação) na Instituição de Ensino Superior (IES), vigora desde agosto de 2018 no 

Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Sombrio, orientado pela Dra. Elizete 

Possamai Ribeiro.  

Através do programa e de sua IES, os alunos bolsistas são direcionados para 

uma escola-campo de educação básica e orientados por uma docente da área de 

matemática, esta denominada preceptora. A escola-campo apontada para execução das 

atividades dos bolsistas residentes denomina-se Escola de Ensino Fundamental Professora 

Doralina Clezar da Silva, que está situada às margens da Rodovia José Tiscoski, localizada 

no Bairro Lagoa de Fora, município de Balneário Gaivota. A professora de matemática 

Andreia Ramos Farias, recebe os bolsistas, ocupando o cargo de preceptora. 

 

O Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que integram a Política 
Nacional de Formação de Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento 
do estágio curricular supervisionado nos cursos de licenciatura, promovendo a 
imersão do licenciando na escola de educação básica, a partir da segunda metade 
de seu curso.(CAPES, MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, 2018,p 1). 
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As tarefas encarregadas aos bolsistas são compostas por etapas de observação, 

estudo e desenvolvimento de atividades relacionadas ao ensino da matemática, como 

também a participação direta na sala de aula na instituição de educação básica. Partindo 

do objetivo do programa, busca-se aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de 

licenciatura, por meio do desenvolvimento de projetos que relacionem teoria e prática 

docente, visando a qualificação do professor para melhorar a qualidade da educação, e por 

consequência ajudar na formação de um aluno crítico e reflexivo em sala de aula. 

Desta forma, a inserção do jogo didático como auxílio no desenvolvimento de 

conteúdos matemáticos, foi uma proposta de intervenção elaborada pela orientadora e 

preceptora e aderida pelos bolsistas residentes, como atividade do programa. Assim, no 

decorrer deste artigo, buscou-se relatar e mostrar a importância da aplicação dos conteúdos 

matemáticos elaborados e executados a partir da metodologia de jogos com os alunos do 

ensino fundamental da escola-campo do programa.  

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Jogos  

Com o decorrer do desenvolvimento do projeto de residência pedagógica, a 

professor preceptora propôs a execução de uma atividade cujo bolsistas residentes teriam 

que adaptar alguns jogos, que a própria professora teria na escola, estes providos de um 

projeto estadual MinLab a conteúdos matemáticos para aplicação nas series finais do 

ensino fundamental da escola-campo, foi necessário a busca de informação e 

conhecimento quanto aos jogos disponíveis na escola, além da melhor forma de aplicação 

da metodologia.  

Os jogos como auxiliadores da construção do ensino-aprendizagem da 

matemática devem facilitar a compreensão do aluno quanto aos temas abordados. Além 

disso, também deve ser visto pelos professores como um recurso de aproximação do seu 

aluno, ou seja, é preciso que o jogo seja condizente com a realidade da criança para que 

ela possa compreender o real objetivo daquela atividade e assim o professor mediador terá 

um maior espaço em sua zona proximal, tendo melhor visão da turma, suas facilidades e 

dificuldades.  

Como em qualquer outra disciplina, os jogos didáticos na matemática, se tornam 

atividades estimulantes e lúdicas, onde o educador consegue transferir ao seu aluno com 

mais facilidade, definições e conceitos de conteúdos de maior complexidade de 
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entendimento quando explicados somente através de pincel e lousa, ou seja, apenas 

através da metodologia tradicional.  

 

Outro motivo para a introdução de jogos nas aulas de matemática é a possibilidade 
de diminuir bloqueios apresentados por muitos de nossos alunos que temem a 
Matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-la. Dentro da situação de jogo, 
onde é impossível uma atitude passiva e a motivação é grande, notamos que, ao 
mesmo tempo em que estes alunos falam Matemática, apresentam também um 
melhor desempenho e atitudes mais positivas frente a seus processos de 
aprendizagem. (BORIN, 1996, p. 09). 

 

A partir da cognição da aplicação dos jogos, os bolsistas partiram para o 

reconhecimento dos materiais que estariam a disposição para elaboração das atividades, 

estas que irão executar com as turmas de ensino fundamental, de 7º a 9º anos, em sala de 

aula, juntamente com a professora preceptora do programa, e regente de turma, 

supervisionando e dando suporte no decorrer das aplicações destas atividades.  

 

Figura 01 – Bolsista desenvolvendo atividades matemáticas com os jogos. 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

2.2 Jogos Didáticos 

Os jogos didáticos apresentados pela preceptora aos bolsistas para o 

desenvolvimento de atividades estão listados abaixo e relacionado com o conteúdo 

matemático cujo foi elaborada a atividade partindo do reconhecimento dos jogos. 

 

Tabela 01 – Relação jogos / conteúdos 

Jogo Conteúdo(os) 

ISSN: 2526-4044 p. 270 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

Formas e Cores Simetria / Fração, representação de frações, operações 

entre frações, soma de área, proporção e equivalência;  

Connect Four Potenciação;  

Moonwalk Fração; 

Forças Unidas Jogo trabalhado na integra, desenvolvendo habilidades de 

raciocínio;  

Diamonds Porcentagens; Geometria plana; 

Fonte: Autores, 2019 

 

2.3 Propostas matemáticas desenvolvidas com os Jogos 

Desta forma, todos os jogos indicados na Tabela 01, foram adaptados para 

serem utilizados nas aplicações de alguns conteúdos matemáticos, porém serão relatadas 

apenas as atividades, elaboradas pelos bolsistas. Desde modo a primeira manipulação foi 

a cerca do jogo “Formas e Cores”, e foram aplicadas em sala de aula com os alunos.  

 

Jogo Formas e Cores: Além de construir polígonos regulares e irregulares, com 

as peças do jogo, pode-se trabalhar proporção e equivalência de áreas e perímetros, 

baseando-se na quantidade de unidade de área que cada polígono formado poderia ter. 

Também é possível explorar o conteúdo de simetria, utilizando as peças do jogo. Ainda 

pode-se abordar através do tabuleiro de formas e cores as Frações.  

 

a) Simetria: Tomamos simetria como tudo que pode ser divido em partes, e quando 

sobrepostas estas partes devem coincidir perfeitamente. A simetria está presente 

em toda a parte, seja na natureza, nas artes ou na matemática. A simetria 

matemática, por exemplo, consiste na regra da disposição de duas figuras idênticas 

que se correspondam ponto a ponto. Desta forma, com o auxílio do jogo formas e 

cores, os alunos realizaram a atividade objetivando a criação de figuras simétricas. 

 

Figura 02 – Atividades de simetria / jogo formas e cores 
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Fonte: Autores, 2019. 
 
 

b) Área e Perímetro: Duas peças com a mesma área, porém de formato diferente, 

cada quadradinho representa uma unidade de medida. A área e o perímetro das 

figuras são equivalentes. 

 

Figura 03 – Atividade de área e perímetro e equivalência / jogo formas e cores 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autores, 2019. 

 

Algumas figuras que tem área e perímetro equivalentes entre si: a é equivalente 
c, d é equivalente b 

 

c) A união de algumas peças forma polígonos diferentes, porém equivalentes. 
 

d) Frações. 

 
Figura 04 – Atividades de representação de fração e operações entre frações / jogo 

formas e cores 
 

 

 

 

 

 
Fonte: autores, 2019. 
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Onde, 
1

2
 da figura formada é amarela e 

1

2
 azul, assim a area das cores é 

equivalente. Também pode ser efetuar uma adição, 
1

2
 + 

1

2
 teriamos um inteiro. Se cada cor 

fosse representada em frações. Poderiam ser somadas varias representações, assim 

sucessivamente, conforme disposição das peças, tempo hábil para atividade e proposta do 

professor responsável de turma. A soma de todas as figuras planas resulta em outra de 

área maior, visto que resulta na soma de todas as áreas. Do mesmo modo que se pode 

trabalhar adição de áreas, e fração também pode ser trabalhada o pensamento de 

subtração, apenas fazendo o processo reverso. 

Do mesmo modo, o jogo Moonwalk consiste em um tabuleiro 8 x 8 e 64 peças 

“dupla-face” com as cores branca e preta. O jogo em si, é feito de algumas regras e 

instruções, porém, o intuito da atividade será usar o material do jogo como forma auxiliar 

na construção de frações. Após a professora ter finalizado as aulas do conteúdo de frações, 

o jogo entrara como ferramenta fundamental para melhor compreensão e visualização do 

tema abordado anteriormente. Será preparado para os alunos um sorteio de perguntas do 

conteúdo – exemplo: Demonstre a fração 5/4. Demonstre duas frações equivalentes – e 

assim individualmente, em dupla, ou grupo, eles farão a construção destas frações no 

tabuleiro utilizando as peças. Desta forma será trabalhada esta atividade complementar. 

Com a manipulação do jogo Connect Four, foi elaborada uma atividade com 

objetivos de identificar opções disponíveis de forma organizada; Criar imagens mentais das 

possíveis consequências de uma ação; Pensar ao invés de agir impulsivamente. Assim, a 

partir do jogo Connect Four pode-se trabalhar com cálculo de área, perímetro, potenciação. 

No exemplo da potenciação, através deste jogo, é possível explorar as potências de um, 

dois, três e quatro. 

 

Figura 06 – Atividade de potenciação / Jogo Connect Four 

 

 

 

 

Fonte: autores, 2019. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Faz-se necessário salientar sobre a escolha dos jogos a serem aplicados, pois 

estes devem estar sempre de acordo com os objetivos educacionais que buscasse atingir, 

assim não sendo aleatória, é necessário selecionar um conteúdo, refletir sobre os objetivos 

que deseja alcançar através dele, os materiais para produção ou métodos de jogo, sua 

eficácia. 

Logo, a aplicação deve ter relacionamento com o conteúdo escolhido para ser 

trabalhado, para que aulas com os jogos sejam mais satisfatória que uma aula tradicional. 

Sendo assim, é importante aplicar na sala de aula algo novo e dinâmico, que envolva os 

alunos ao todo.     

 

Figura 07- Exemplo de jogo com suas instruções iniciais. 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

Nestas aplicações os bolsistas puderam confirmar os pontos positivos da introdução 

da metodologia de jogos auxiliando nos conteúdos matemáticos, pois é claro a socialização 

da turma no desenvolvimento das atividades, como também as habilidades de raciocínio e 

reflexão para execução das tarefas por parte dos alunos.  

 

Figura 08 – Umas das aplicações da atividades desenvolvidas com jogos 

 

Fonte: Autores, 2019. 
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Sempre buscando atingir os objetivos de ensino aprendizagem, maior absorção 

entendimento dos conceitos matemáticos abordados, pelos bolsistas que mediaram os 

alunos durante todas as atividades, questionamentos e debates, acumulando assim 

experiência profissional como também pessoal em sua formação discente. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através das atividades aplicadas pelos bolsistas aos alunos do ensino fundamental 

da escola campo do projeto RP, podemos analisar a importância da presença da 

metodologia de jogo em sala de aula, já que ela busca levar ao aluno o lúdico, despertando 

seu interesse pelos assuntos abordados em sala de aula. 

Faz-se necessário salientar sobre a escolha dos jogos a serem aplicados, pois 

estes devem estar sempre de acordo com os objetivos educacionais que buscasse atingir, 

assim não sendo aleatória, é necessário selecionar um conteúdo, refletir sobre os objetivos 

que deseja alcançar através dele, os materiais para produção ou métodos de jogo, sua 

eficácia. Logo, a aplicação deve ter relacionamento com o conteúdo escolhido para ser 

trabalhado, para que aulas com os jogos sejam mais satisfatória que uma aula tradicional. 

Sendo assim, é importante aplicar na sala de aula algo novo e dinâmico, que envolva os 

alunos ao todo.     
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Resumo: Em nossa sociedade atual, o avanço tecnológico e a grande circulação de dispositivos móveis,
que, aliados a uma conexão de Internet, possibilitam o acesso a qualquer informação, o que facilita a busca
por conhecimento pelos estudantes no seu próprio tempo e ritmo. Desse modo, pode-se entender que o
estudante torna-se ativo no seu processo de aprendizagem, nesse processo o uso de metodologias ativas
torna-se  uma  importante  estratégia  no  desenvolvimento  de  ensino.  O  objetivo  do  referido  trabalho  é
elaborar um catálogo de aplicativos e sites que auxiliem os docentes durante suas aulas, com foco na
disciplina  de  Química.  O  trabalho  foi  desenvolvido  no  âmbito  do  Programa  Institucional  de  Bolsa  de
Iniciação à Docência, PIBID – Núcleo de Química, edital 2018, em parceria com o Instituto de Educação,
Ciência  e  Tecnologia  de Santa Catarina,  Campus Criciúma.  A presente pesquisa foi  dividida em duas
etapas: pesquisa bibliográfica e construção do catálogo de aplicativos e sites. A produção do Catálogo de
aplicativos e sites foi desenvolvido em formato de livro digital, com 70 páginas, estruturada em 2 partes,
dividida nas seguintes categorias: Geral e Específicos de Química. Os aplicativos/sites selecionados foram
Socrative, Mentimeter, Goconqr, Google Formulários e Prezi, Phet, Ptable, Yenka, Chemspider e Labvirt.
Espera-se que com esse catálogo as preparações das aulas fiquem mais interessantes e atrativas, e que
isso se reflita tanto no processo pedagógico como na vida de professores e alunos, tornando a sala de aula
um ambiente mais prazeroso e, mostrando que a tecnologia também é apoio na hora da aprendizagem. 

Palavras-Chave: PIBID, Catálogo, Aplicativos, Química, TICs.

1 INTRODUÇÃO

O progresso histórico vem possibilitando inúmeros mecanismos de processa-

mento, armazenamento e circulação de informações e conhecimentos variados, provo-

cando assim, mudanças radicais nos modos e meios de produção e de desenvolvimento

em várias áreas da atividade humana, dentre elas transformações dos clássicos proces-

sos  de  comunicação,  sociabilidade  e  também  de  educação  e  aprendizagem

(SANTOS,2006, p. 123).

Em nossa sociedade atual, o avanço tecnológico e a grande circulação de dis-

positivos móveis, que, aliados a uma conexão de Internet, possibilitam o acesso a qual-

quer informação, o que facilita a busca por conhecimento pelos estudantes no seu próprio

tempo e ritmo. Desse modo, pode-se entender que o estudante torna-se ativo no seu pro-

cesso de aprendizagem, nesse processo o uso de metodologias ativas torna-se uma im-

portante estratégia no desenvolvimento de ensino.
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O objetivo do referido trabalho é elaborar um catálogo de aplicativos e sites que

auxiliem os docentes durante suas aulas, com foco na disciplina de Química. Pensando

em contribuir com o processo de aprendizagem dos alunos, as TICs são grandes aliadas,

visto que os conteúdos das disciplinas podem ser melhores exemplificados através de si-

muladores, games, vídeos, etc. Nas palavras de Behar:

A partir destas características, espera-se que os professores e estudantes utilizem
os dispositivos como um recurso no processo educacional, ampliando situações
de aprendizagem, ultrapassando barreiras e oportunizando novas possibilidades
para a compreensão dos conteúdos escolares através das características de mobi-
lidade, flexibilidade e conectividade. (BEHAR, 2016, p. 1)

Diante disso, ter um catálogo de aplicativos e sites a disposição dos professo-

res, poderá facilitar no planejamento, organização e desenvolvimento das aulas.

2 METODOLOGIA

O trabalho foi desenvolvido no âmbito do  Programa Institucional de Bolsa de

Iniciação à Docência, PIBID – Núcleo de Química, edital 2018, em parceria com o Instituto

de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Campus Criciúma.

A presente pesquisa foi dividida em duas etapas: pesquisa bibliográfica e cons-

trução do catálogo de aplicativos e sites.

A pesquisa bibliográfica baseou-se em artigos científicos e livros. A mesma se-

guiu as seguintes etapas: a) identificação de aplicativos e sites relevantes para o ensino

geral e para o específico em Química, b) definição de critérios de inclusão e exclusão do

material consultado, como: formas de utilização, aplicação e nível de complexidade, c) de-

finição das informações a serem extraídas do referido material, d) análise dos conteúdos

das bibliografias para seleção dos aplicativos e sites, separando-os em duas categorias:

geral e específico.

Os aplicativos e sites foram testados entre os bolsistas do PIBID, com o intuito

de verificar possíveis limitações e necessidade de ajustes. 

Inicialmente, foram criados textos e ilustrações, ressaltando a importância do

uso das TICs para o ensino. A partir dos dados levantados o Catálogo foi desenvolvido

pelos bolsistas.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A produção do Catálogo de Aplicativos e Sites foi desenvolvido em formato de

livro digital, com 70 páginas, estruturado em duas partes, dividido nas seguintes categori-

as: Geral e Específicos da Química. O mesmo tem como objetivo servir de material peda-

gógico e de apoio no processo pedagógico, tanto para a área de Química como para de-

mais áreas. Visa também contribuir para a formação crítica dos docentes em relação a uti-

lização de diferentes recursos de ensino-aprendizagem.

Neste sentido, Silva (2003, p. 269), cita que, 

O professor que busca interatividade com seus alunos propõe o conhecimento,
não o transmite. Em sala de aula é mais que instrutor, treinador, parceiro, conse-
lheiro, guia, facilitador, colaborador. É formulador de problemas, provocador de si-
tuações, arquiteto de percursos, mobilizador das inteligências múltiplas e coletivas
na experiência do conhecimento. Disponibiliza estados potenciais do conhecimen-
to de modo que o aluno experimente a criação do conhecimento quando participe,
interfira, modifique. Por sua vez, o aluno deixa o lugar da recepção passiva de
onde ouve, olha, copia e presta contas para se envolver com a proposição do pro-
fessor.

No catálogo (Figura 01), a categoria “Ensino no geral” apresenta aplicativos/si-

tes que podem ser utilizados em qualquer área do ensino, pois não tem um conteúdo es-

pecífico. Sendo assim, possibilitam a adequação de atividades conforme a aula a ser pla-

nejada. Os aplicativos/sites selecionados nesta parte foram  Socrative, Mentimeter, Go-

conqr, Google Formulários e Prezi. 

Figura 01 – Capa do Catálogo.

Fonte: Os autores, 2019.

ISSN: 2526-4044 p. 278 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

O Socrative encontra-se de duas formas, site e aplicativo, sendo este último,

um na versão para o professor e outro para o aluno. Ele é gratuito e com o cadastro de

professor há o recurso de criar salas de aula virtuais para acesso de modo interativo e si -

multâneo para até 50 alunos. Permite elaborar atividades de diferentes formatos. Além

disso, o professor pode salvar os exercícios e criar o seu próprio banco de questões, que

pode ser editado a qualquer momento e também, compartilhado com alunos e colegas de

trabalho.

O  Mentimeter (Figura 02) permite a criação de apresentações interativas. O

professor cria em seu ambiente virtual uma questão para aplicar aos alunos em sala de

aula. O sistema gerará um código, no qual a turma terá acesso à questão através deste

código. Para a criação e edição por parte do professor necessita ser na versão site. Já

para a utilização pelo aluno pode ser, também, na versão aplicativo.

Figura 02 – Interior do Catálogo demonstrando o aplicativo Mentimeter.

 

Fonte: Os autores, 2019. 

GoConqr é um site que oferece ferramentas de estudo diferentes, tais como,

Mapas Mentais, Flashcards, Quizzes e também, criação de Slides. Permite que as suas

aplicações sejam compartilhadas dentro de um grupo de estudo, não sendo necessário

que os visualizadores façam login ou possuam algum cadastro. É uma ótima dica para re-

visões.

Como já diz o próprio nome, Google Formulários, possibilita a criação de dife-

rentes formas de questionários online, sejam avaliativos ou não. Dependendo, quando

programado, ele já calcula os acertos, mostra relatório para acompanhamento, além de

poder colocar diferentes opções de respostas.
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Para finalizar esta categoria, temos o Prezi. Este site possui ferramentas varia-

das para uma apresentação de slides com efeitos diferenciados. Também há na forma de

aplicativo, porém só permite visualização das apresentações criadas, para edição, somen-

te na versão site.

A segunda parte do catálogo apresenta os aplicativos “Específicos de Quími-

ca”. Nessa categoria foram selecionados alguns simuladores para o ensino de Química

tais como: Phet, Ptable, Yenka, Chemspider e Labvirt. O objetivo é trazer para a sala de

aula, aplicativos que simulam laboratórios ou reações químicas, para ajudar na compreen-

são dos assuntos vistos em sala de aula.

O PhET (Figura 03) disponibiliza simulações em java para Química, Física, Bio-

logia, Ciências e Matemática. Além de disponibilizar as simulações por nível de ensino.

Na opção de simulações em Química, no site há duas opções: Química Geral (40 simula-

ções) e Química Quântica (13) simulações. 

Figura 03 – Interior do Catálogo demonstrando o simulador Phet.

Fonte: Os autores, 2019.

A  PTable é  uma tabela  periódica  interativa,  uma ferramenta  de ajuda para

quem gosta de Química e precisa ter sempre uma tabela periódica por perto ou precisa

estudar para uma prova. Ela traz informações detalhadas sobre todos os elementos, uma

opção de zoom e modos de separação por cor.

O Yenka é um simulador de laboratório que simula diversos experimentos quí-

micos sem correr riscos inerentes de um laboratório. O aplicativo fornece licenças gratui-

tas, basta fazer o download do Yenka em seu computador.

O ChemSpider é um banco de dados de estrutura química gratuito que oferece

acesso rápido a mais de 67 milhões de estruturas, propriedades e informações associa-
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das. Ao integrar e incluir compostos de centenas de fontes de dados de alta qualidade, o

ChemSpider permite que os pesquisadores descubram a visão mais abrangente de dados

químicos disponíveis gratuitamente em uma única pesquisa on-line.

O último site escolhido para compor o catálogo foi o Laboratório Didático Virtual

(LabVirt), uma iniciativa da Universidade de São Paulo – USP, nele pode-se encontrar si-

mulações feitas pela equipe do LabVirt a partir de roteiros de alunos de ensino médio das

escolas da rede pública; links para simulações e sites interessantes encontrados na Inter-

net; exemplos de projetos na seção “projetos educacionais” e respostas de especialistas

para questões enviadas através do site.

Este material foi elaborado com ilustrações coloridas e textos explicativos, para

atrair a atenção dos docentes e estimulá-los a entrar nos sites e conhecer mais sobre os

aplicativos selecionados no catálogo. 

Conforme Eiras (2003) apresenta em suas conclusões, aulas demonstrativas

podem ser eficientes para aproximar o empírico do teórico, evitando que se constituam

dois momentos separados: o da experimentação, em um tempo, e o do estudo, da expli -

cação, em outro tempo. Nesse sentido, o autor afirma:

A atividade demonstrativa deve ser orientada para gerar situações-problema que
possam ser utilizadas como tarefas a serem desenvolvidas pelos alunos. Além dis-
so, para se promover uma maior participação do aluno, pode-se propor que este
expresse por escrito o que foi observado na atividade demonstrativa. Desta forma,
o estudante elabora um produto que refletirá sua aprendizagem, podendo ser utili-
zado pelo professor como instrumento de avaliação.(EIRAS, 2003, p.6)

Com a elaboração do catálogo finalizada, planeja-se divulgar e apresentar aos

professores do IFSC campus Criciúma. Posteriormente o catálogo será divulgado aos pro-

fessores da rede de Educação Básica do Estado para fins de utilização em sala de aula.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O catálogo está em fase de ajustes finais e logo irá para apresentação e testes.

Dessa forma, os resultados poderão ser vistos de forma aplicada, bem como as melhorias

e/ou correções necessárias. Ele é apenas uma amostra de aplicativos que podem ser

usados em sala de aula, e como o surgimento de novos aplicativos é constante, necessita

de uma atualização periódica dessa ferramenta, não só por parte dos autores, como, tam-

bém e principalmente, dos professores que buscam através das TICs, novas formas de
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transmitir os conteúdos em sala de aula. 

Por fim, espera-se que com esse catálogo as preparações de aulas diferencia-

das fiquem mais fáceis e que isso se reflita tanto no processo pedagógico como na vida

de professores e alunos, tornando a sala de aula um ambiente mais prazeroso e, mos-

trando que a tecnologia também é apoio na hora da aprendizagem e, quando aliadas

pode se ter uma excelente ferramenta.
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Resumo: Nos dias atuais, a busca da engenharia por construções sustentáveis vem crescendo e, uma das 
áreas que seguem a linha de engenharia sustentável é a de construções em madeira. A madeira é um material 
natural, renovável e com boas características mecânicas, térmicas e acústicas que, além de exigir uma baixa 
energia de produção, utiliza apenas energia solar. O crescimento da utilização da madeira na construção civil 
como material de construção está associado à capacitação dos profissionais e conscientização da população 
quanto às capacidades e propriedades da madeira. No Brasil existem poucas estruturas em madeira e sua 
utilização ainda é escassa devido à falta de conhecimento dos produtores de madeira, dos profissionais de 
engenharia e arquitetura, da falta da mão-de-obra e do preconceito da população quanto a este material, que 
é tido como falho e de baixa qualidade. Nesta tangente, o ensino de estruturas em madeira por meio de cursos 
como a Formação Inicial e Continuada (FIC) são de grande ajuda para difundir a madeira no meio técnico, 
com aulas teóricas sobre o dimensionamento de estruturas em madeira e aulas em laboratório para 
demonstrar a capacidade e características mecânicas da madeira. Neste trabalho, serão relacionados os 
resultados obtidos no curso FIC de estruturas em madeira e avaliar as dificuldades e possíveis melhorias no 
ensino de estruturas em madeira. 

 

Palavras-Chave: Madeira, Estruturas em Madeira, Estruturas, Ensino, Evasão. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

"A madeira é, provavelmente, o material de construção mais antigo dada a sua 

disponibilidade na natureza e sua relativa facilidade de manuseio.” (PFEIL e PFEIL 2008, 

pag. 1). 

No Brasil um dos maiores desafios da utilização da madeira na construção civil, 

em principal como elemento estrutural, está em quebrar barreiras culturais, que associam 

este tipo de construção com habitações de baixa renda e de má qualidade e funcionalidade. 

Parte destes preconceitos culturais teve em 1905, na cidade de Curitiba, capital 

paranaense, onde a companhia de habitações proibiu a construção de casas de madeira 

na região central da cidade, fazendo com que apenas nas periferias houvessem casas de 

madeira, gerando assim uma associação com sub-habitações ou habitações de pessoas 

com baixa renda. Outro fato que contribuiu para o aumento do preconceito das estruturas 

em madeira foi a existência de muitas residências construídas sem o suporte técnico 

correto, acarretando em edificações com baixo conforto térmico, excesso de matéria prima 

e baixa durabilidade. Hoje ainda remanesce a associação das construções em madeira com 

construções de baixa qualidade ou sub-habitações. 

Sendo assim, uma das maneiras de diminuir com o preconceito é conhecer e 

entender a madeira, suas propriedades, suas peculiaridades e suas corretas aplicações.  
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O Brasil como um todo possui potencial energético para a produção de madeiras 

para utilização estrutural, dentre estas, ressalta-se o Pinus Sp. e o Eucalypto Citriodora, 

espécies exóticas de rápido crescimento e com boas propriedades mecânicas, podendo ser 

utilizadas de maneira satisfatória. 

Um dos grandes problemas da utilização da madeira em países tropicais como 

o Brasil é a existência de seres xilófagos1, porém, já é comprovado por estudos a eficácia 

do tratamento de madeira em autoclave com CCA (Arseniato de cobre cromatado) ou CCB 

(borato de cobre cromatado) em até 99% para madeiras de conífera2, aumentando assim a 

durabilidade das construções em madeira. 

Este trabalho teve como objetivo principal avaliar os conhecimentos iniciais dos 

discentes do curso e compará-las com os conhecimentos após o final do mesmo. Como 

objetivo secundário, foi realizada uma avaliação da evasão dos alunos e levantados os 

possíveis motivos que levaram estes a abandonar o curso. 

Aproveitando a infraestrutura do IFSC Câmpus Criciúma e seus laboratórios, o 

curso FIC Estruturas em Madeira trouxe para os profissionais da construção civil como 

técnicos, engenheiros e arquitetos considerações básicas e aprofundadas sobre as 

propriedades da madeira, o dimensionamento de elementos estruturais em madeira e 

sistemas estruturais atuais para residências em madeira, com o objetivo de diminuir o 

preconceito quanto à utilização deste material como elemento estrutural e aumentar o 

conhecimento destes profissionais quanto às possibilidades de utilização, o 

dimensionamento e classificação da madeira para uso em estruturas. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A fim de se ter um controle inicial, foram aplicados questionários para os 

discentes do curso para avaliar qual a formação, área de atuação e se os mesmos já haviam 

tido algum conhecimento da utilização da madeira na construção civil, e qual a abrangência 

deste conhecimento. As questões do formulário eram abertas, deixando o discente livre 

para discorrer sobre o tema. 

                                                        
1Xilófagos são seres vivos que se alimentam da madeira, nesta classe podem ser associadas bactérias, 
fungos, crustáceos e insetos. O xilófago mais famoso é o cupim.  

2Coníferas são plantas da família Gimnosperma, são caracterizadas pelo seu formato cuneiforme e folhas 
em formato de agulha ou escamas, as espécies de coníferas são os pinheiros, como Araucária e Pinus. 
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Figura 1 – Aplicação do questionário inicial. 

 

Fonte: O Autor. 

 

O curso se dividiu em quatro partes principais, de acordo com o conteúdo 

abordado. No primeiro módulo do curso foi abordado o histórico da madeira no Brasil e no 

mundo e suas aplicações em diferentes países, uma visão geral sobre os sistemas 

construtivos convencionais no Brasil, novas tecnologias como a madeira laminada colada, 

normalizações internacionais, sistemas construtivos de países como Estados Unidos e 

Canadá. Neste mesmo módulo foram apresentadas as características principais da madeira 

como anisotropia, higroscopia, rigidezes e resistências, defeitos provenientes do 

crescimento da madeira, defeitos de secagem e, por fim, a classificação visual de peças de 

madeira seguindo alguns materiais nacionais como o Projeto de Norma PN-02-126.10-

0001-1 - Madeiras – Ensaio de classificação visual. 

Em laboratório, os alunos tiveram a oportunidade de classificar peças de Pinus 

sp., medindo nós, defeitos de secagem, inclinação das fibras, peso, densidade e umidade. 

A classificação visual é obrigatória para peças de coníferas segundo a NBR 7190/1997. 

 

Figura 02 – Medição de umidade com 

medidor de pino. 

 

Fonte: O Autor. 

Figura 03 – Classificação visual de 

coníferas. 

 

Fonte: O Autor. 
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No segundo módulo do curso deu-se início à parte de dimensionamento de 

estruturas em madeira, sendo iniciada pelos critérios de segurança das normas NBR 

7190/1997 e NBR 8681/2008. Neste módulo foram utilizados os critérios de 

dimensionamento da NBR 7190/1997 – Projeto de estruturas de madeira, norma vigente 

para o dimensionamento de estruturas, e também os critérios do Projeto de Norma NBR 

7190/2010, projeto de revisão da norma de 1997 que ainda está em trâmite desde o ano de 

2010, porém não foi aprovado devido à resistência de alguns profissionais e empresários 

da indústria madeireira. 

O terceiro módulo foi o de ligações em peças de madeira, onde foram abordadas 

ligações por pregos, parafusos, chapas de dente estampado e entalhes, sendo utilizado 

tanto a norma NBR 7190/1997, o projeto de revisão da NBR7190/2010 e também critérios 

diferenciados do EUROCODE 5, norma europeia para o dimensionamento de elementos 

em madeira. 

Por fim, o quarto módulo abordou o dimensionamento de estruturas em situação 

de incêndio de acordo com o EUROCODE 5, tendo em vista que a norma brasileira vigente, 

NBR 7190/1997 não apresenta critérios para o cálculo deste tipo de situação. Também 

neste módulo foi utilizado o WFCM (Wood Frame Construction Manual) para o 

dimensionamento de residências utilizando o sistema Light Wood Frame, disponibilizado 

pela AWC (American Wood Council). 

Durante o decorrer do curso também foi avaliada a evasão ou desistência dos 

estudantes. Por se tratar de um curso de formação continuada, a permanência do aluno 

está intimamente relacionada ao interesse e necessidade do mesmo, sendo assim, se a 

disciplina não for do agrado dele, ou surgirem outras prioridades, este aluno irá desistir do 

curso. 

Ao fim do curso seriam aplicados novos questionários, porém devido ao pequeno 

número de alunos nas quatro últimas semanas, o mesmo não foi aplicado. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Formulário inicial  

 

Com base na aplicação dos formulários no início do curso, foram montados 

quatro gráficos principais que tentam representar a formação do aluno interessado no curso 

de estruturas em madeira, qual o conhecimento prévio que este possui do material madeira 

de forma aplicada em estruturas ou genérica, e também com quais sistemas construtivos 

em madeira este aluno teve contato durante sua formação. 
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O curso FIC Estruturas em Madeira iniciou com 39 alunos, porém 3 cancelaram 

logo no início do curso, totalizando 36 alunos. Dos alunos que responderam o formulário 

inicial, 21% eram técnicos em edificações e 79% do curso de engenharia civil, não houve 

nenhum arquiteto inscrito. Do total, 13% não tiveram disciplinas de estruturas em madeira, 

12% tiveram um semestre dividido entre estruturas de madeira e estruturas metálicas e 

75%, um semestre inteiro de estruturas em madeira. 

Pensando na madeira como sistema construtivo, 42% responderam que não 

viram construções em madeira como processo construtivo, 35% tiveram wood frame, 

sistemas convencionais 8%, treliças e sistemas de cobertura 11% e apenas 4% viram 

pontes em madeira. Alguns alunos viram um ou mais dos temas supracitados. 

Em relação à madeira como material de construção, 12% responderam a 

madeira não foi abordada na disciplina de Materiais, 15% viram apenas como material de 

revestimento, 8% como fechamento, 4% apenas uma introdução básica, 11% como 

estrutura e 50% viram todos os aspectos. Estes dados são expostos nos gráficos 1 a 3. 

 
Gráfico 1 – Disciplinas de estruturas em madeira. 

 

Fonte: O Autor. 

 
 

Gráfico 2 – Abordagem de processos construtivos em madeira. 

 

Fonte: O Autor. 
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Gráfico 3 – Abordagem da madeira em materiais de construção 

 

Fonte: O Autor. 

 

3.2 Desistências e evasão  

 

Há uma grande dificuldade em avaliar quando ocorreu a evasão do aluno, tendo 

em vista que geralmente o mesmo não avisa quando da sua desistência, apenas não 

comparece às aulas. Desta maneira, foi considerado que o aluno permaneceu no curso até 

a primeira falta que deu origem a sequência de faltas até o fim do curso e, para os aluno 

que chegaram próximos ao fim do curso, só foi considerada evasão para os discentes que 

pararam de vir às aulas um mês antes do fim do curso. 

Como pode ser observado no gráfico 4, o número de alunos regulares no curso 

decaiu de 36 para 18 alunos nas dez primeiras semanas e se manteve estável até as 

últimas semanas, nas quais houve a desistência de mais dois alunos, sendo que apenas 

16 dos 36 ingressantes obtiveram permanência e êxito no curso como um todo. 

No gráfico 6 podemos observar o número de desistências em cada semana. 

 
Gráfico 4 – Número de alunos regulares no curso 

 

Fonte: O Autor. 
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Gráfico 5 – Número de alunos regulares no curso 

 

Fonte: O Autor. 

 

Como podemos observar no gráfico 5, nas duas primeiras semanas houve cinco 

desistências, isto pode ser associado ao desconhecimento da disciplina pelos alunos 

matriculados que, ao entender do que se tratava, perderam interesse e saíram do curso, 

porém não efetuaram o cancelamento da matrícula. 

Nas semanas seguintes, as desistências foram entre um ou dois alunos por 

semana até a décima semana. Durante estas semanas se seguiu a parte teórica do 

dimensionamento de estruturas em madeira, com cálculos e aplicações, e alguns alunos 

tiveram dificuldades para acompanhar a disciplina, seja por falta das matérias básicas ou 

por falta de tempo, uma vez que esta parte exigia bastante do aluno. 

Nas últimas semanas houve mais duas desistências, que podem ter sido pela 

falta de interesse na matéria final, estruturas em Wood Frame. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos formulários iniciais, pudemos observar que grande parte dos 

alunos já tiveram contato com a disciplina de estruturas em madeira, porém na abordagem 

dos processos construtivos em madeira pouco foram explanados, e a abordagem de 

materiais de construção tende a abordar o material madeira mais como revestimento e 

fechamento do que propriamente um material estrutural. 

Dos alunos que terminaram o curso, o retorno de informações foi muito bom, 

alguns demonstraram interesse em investir na área de construção em madeiras e os 

demais, em sua grande maioria, se sentiam capazes de dimensionar elementos em 

madeira. 
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No que tange ao aproveitamento do curso, relacionado a quantidade de 

desistências, este se mostrou medianamente satisfatório, pois houve 44% de 

aproveitamento por parte dos alunos, sendo 16 formandos dos 36 inscritos inicialmente, 

sendo que nenhum dos 16 formandos era técnico em edificações. Um dos fatos observados 

e que podem ter motivado as desistências foi a associação dos três módulos em um mesmo 

curso, o que pode ser alterado futuramente criando-se três cursos de curta duração, sendo 

um de propriedades e classificação de madeiras, outro de dimensionamento de elementos 

estruturais em madeira e por fim um curso voltado apenas para o dimensionamento de 

estruturas em Wood Frame. 
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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo investigar as concepções dos alunos do curso 

Técnico em Hospedagem integrado ao Ensino Médio sobre a relação existente entre o petróleo e os 

meios de hospedagem. A proposta originou-se na disciplina de Química como um meio de aproximar 

os alunos dos conceitos abordados na disciplina e sua relação com a área técnica de formação dos 

estudantes a fim de promover uma reflexão e aplicabilidade dos conceitos nas ações da futura área de 

atuação profissional, promovendo desta forma um ensino contextualizado. A metodologia derivou-se 

da análise das pesquisas realizadas pelos estudantes que envolviam temas referentes ao petróleo e 

seus impactos. Após as análises foi possível verificar que houve uma forma contextualizada ensino, 

visto que além de aprender sobre a composição química de determinado material foi possível aos 

estudantes compreenderem a sua aplicabilidade no cotidiano. 

  

Palavras-Chave: Petróleo, Química, Meios de Hospedagem, Ensino Contextualizado. 

  

  

1 INTRODUÇÃO 

  

O Petróleo deriva seu nome do latim, “petroleum” que significa óleo de 

rocha, um importante componente químico, hoje tendo seu uso abusivo por empresas 

multinacionais. Esse composto apresenta-se como uma mistura homogênea, e 

contém uma constituição muito complexa, porém, sua composição baseia-se, 

principalmente em Hidrocarbonetos (substâncias formadas apenas por Carbono e 

Hidrogênio) (MARAVILHAS MODERNAS - OS SEGREDOS DO PETRÓLEO, 

HISTORY, 2011).  

No que se refere a aplicabilidade desse composto, estudos comprovam 

que a sua utilização era feita por povos mesopotâmicos (4000 a.c.), com finalidades 

para a medicina e para a pavimentação de seus territórios. Logo, não demorou para 

que outros povos, com o passar da história, fossem fazendo cada vez mais do seu 

uso, como os egípcios, com finalidades de uso estético (óleos corporais) (SILVA, 

2019).  
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Assim, constata-se que a descoberta do petróleo, gerou um grande 

impacto na nossa sociedade, se tornando a principal característica da segunda 

revolução industrial, pois nela foi criada o motor a combustão, dando cada vez mais 

espaço para descobrir as diversas utilidades que viriam a ser pilares necessários para 

a sociedade atual, pois o petróleo está presente em quase todo lugar, como no 

plástico, no asfalto, gasolina, entre outros (MARAVILHAS MODERNAS - OS 

SEGREDOS DO PETRÓLEO, HISTORY, 2011).  

Portanto, além de ser uma fonte de renda o petróleo é capaz de gerar 

empregos, desenvolvimento social e bonança econômica para o país. Toda essa 

mobilização ocasionada por essa matéria prima não renovável, gera impactos sobre 

o planeta tanto em aspectos sociais, econômicos e ambientais, pois estabelecemos 

uma relação de dependência com o petróleo, por ser uma energia barata e 

abundante, com diversas utilidades, provenientes da modificação de sua constituição 

química (BERNHARDT, 2016). 

Mediante o exposto verifica-se que é extremamente importante 

estabelecer uma reflexão entre petróleo e meios de hospedagem, sendo que, 

conforme descrito anteriormente, além de ser uma fonte de energia não renovável de 

grande impacto social, ambiental e econômico seus derivados são aplicados em 

diversas vertentes, quais influenciam diretamente no funcionamento dos MHs. 

Portanto, o presente trabalho buscou investigar quais as relações 

significativas sobre o petróleo e os meios de hospedagem que os alunos do curso 

técnico em hospedagem do Instituto Federal Catarinense - Campus Avançado 

Sombrio, conseguiram estabelecer por meio de discussões em sala e construção de 

um texto. 

  

2 METODOLOGIA 

  

O presente trabalho apresenta-se tanto como um estudo descritivo, quanto 

quantitativo, descritivo em razão de obter resultados mais amplos “com precisão 

possível, a frequência com que um fenômeno ocorre” (MANZATO, SANTOS, 2012, 

p.4) e quantitativo por poder exprimir os resultados numéricos, sendo de modo geral 

“utilizados quando se quer medir opiniões, reações, sensações, hábitos e atitudes etc. 

De um universo (público-alvo)” (MANZATO, SANTOS, p.7). 
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Assim sendo, a composição do material para posterior análise deu-se meio 

de discussões em aula, apresentação de vídeos e consulta a fontes bibliográficas, 

quando foi solicitado aos estudantes do terceiro ano do curso técnico em hospedagem 

integrado ao ensino médio a construção de um texto, sendo que o mesmo deveria 

abranger os seguintes aspectos: constituição química do petróleo; processos de 

separação dos derivados do petróleo e suas aplicações na indústria, principais 

impactos do petróleo (econômicos, sociais e ambientais), relação entre o petróleo e 

os meios de hospedagem. 

Ao final foram produzidos 31 textos, dos quais foram categorizados 

utilizando a seguinte ordem de códigos T01 ao T31 para melhor apresentação dos 

resultados. Após a coleta do material produzido pelos estudantes buscou-se 

investigar quais foram  e qual a recorrência das relações estabelecidas pelos 

estudantes dentro das seguintes categorias estabelecidas à priori com base no 

referencial teórico e nos temas discutidos em aula, sendo estas: 1) principais impactos 

- ambientais, sociais e econômicos e  2) relação entre o petróleo e os MHs. 

  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Serão apresentados na sequência os dados obtidos e as discussões em 

torno das categorias descritas anteriormente. 

  

3.1 Impactos Econômicos 

 

Os derivados do petróleo correspondem a variadas possibilidades de 

desenvolvimento econômico, pois, conforme Pena (s.d), apesar de ter declinado 

economicamente nos anos anteriores, com cerca de 35% do total, o petróleo ainda é 

a fonte de energia mais consumida e mais procurada pelas grandes potências 

mundiais.  

A tabela 01 a seguir apresenta a relação da quantidade de vezes que 

impactos econômicos foram citados nos trabalhos analisados, com intuito de aferir  

veracidade da investigação dos discentes com atualidade. 

 

 

 

ISSN: 2526-4044 p. 293 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul                                                                 

 

Tabela 01 – Recorrência dos Impactos Econômicos 

Tema Quantidade % 

Geração de Empregos 30 50 

Desigualdade Econômica 10 10 

Fonte: os autores, 2019. 

O principal impacto econômico encontrado nos trabalhos originado do 

petróleo foi a geração de empregos, e é identificável os trechos em que os discentes 

relatam essa relação. Essa afirmação encontra-se no seguinte trecho “O petróleo 

move a economia mundial, esta presentes desde a indústria farmacêutica, até a 

indústria automobilística, e outras” (T04).  

O petróleo está presente nos três setores da economia (primário, 

secundário e terciário), gerando milhares de vagas de emprego” (T29). Esse 

entendimento se valida com a afirmação do secretário-executivo de exploração e 

produção do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), Antonio 

Guimarães, no sentido de que a expectativa é de que até 2020 surjam mais de 500 

mil oportunidades diretas e indiretas no setor (RIBAS, 2017). 

 

3.2 Impactos Sociais 

 

   A seguir, a tabela 02 apresenta dados quantitativos sobre os principais temas 

vinculados aos impactos sociais decorrentes do petróleo, demonstrando a quantidade 

de vezes que os mesmos foram citados ao longo dos trabalhos. 
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Tabela 02 – Recorrência dos Impactos Sociais 

Tema Quantidade % 

Exploração por grandes 

potências 
15 50% 

Geração de empregos e renda 
 

14 

 

46,6% 

Fonte: os autores, 2019. 

   

Os dois principais impactos sociais, de mais notável evidência descrita pelos 

discentes,  configuraram-se como sendo geração de empregos e renda e exploração 

por grandes potências. O seguinte trecho relata tais fenômenos “O petróleo é 

considerado um recurso natural bastante estratégico. Por isso além de ser uma fonte 

de renda, gerar empregos, desenvolvimento social e bonança econômica para o país, 

traz também um certo domínio de poder” (T01).  

 Essa percepção é notória, também, segundo Chomsky (1928), onde ele afirma 

que as multinacionais dos EUA  e Inglaterra não precisam necessariamente de todo 

petróleo do mundo, porém, faz-se eficiente deter e controlar essa poderosa forma d e 

riqueza: só assim os EUA podem continuar mantendo o controle do restante do 

mundo em suas mãos.  

 

3.3 Impactos ambientais 

 

O grande desenvolvimento do petróleo na sociedade atual, vem causando 

grandes impactos, principalmente no aspecto ambiental, que tem suma importância 

para a preservação dos seres vivos, pois o petróleo tem influenciado cada vez mais 

a degradação do ecossistema. 

A tabela 03, a seguir apresenta a recorrência dos impactos ambientais que 

foram apontados com maior frequência nos trabalhos analisados. Visando-se verificar 

se o determinado trabalho, conseguiu obter um melhor entendimento sobre esse 

aspecto por parte dos discentes. 
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Tabela 03 – Recorrência dos Impactos Ambientais 

Tema Quantidade % 

Poluição Aquática e da vida 
marinha 

29 96,6% 

Prejudica comunidades 

litorâneas 
12 40% 

Emissões de gases 4 13,3% 

Fonte: os autores, 2019. 

 

O principal recorrência de impacto ambiental onde em sua maioria os 

discentes relataram nos trabalhos foi a poluição aquática e da vida marinha, onde 

pode ser verificada no trecho a seguir “Em situações de derramamento de petróleo, o 

produto se espalha rapidamente pelo mar, contaminando a água e ameaçando a vida 

de plantas e animais marinhos” (T02). Este comentário se deve ao fato que o 

vazamento de petróleo no mar, causa a chamada maré negra, que é a responsável 

por limitar o oxigênio no mar e infectar os seres marinhos, gerando sua morte. 

Este acontecimento pode ser complementado por Martins et al. (2015) que 

afirma que as substâncias do petróleo quando entram em contato com a água, 

modificam sua qualidade e afetam profundamente os bióticos presentes na área de 

influência.  

 

  

3.4 Relação entre o petróleo e os MHs 

  

 Atualmente o desenvolvimento do petróleo está ligado a quase tudo em nosso 

cotidiano, assim na hotelaria não se faz diferente, deste modo a tabela 5 tem como 

objetivo mencionar as relações entre o petróleo e os MHs. 
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Tabela 04 – Relação entre o Petróleo e o MHs 

 

Tema Quantidade % 

Geração de novos Hotéis 16 53,33% 

Produtos derivados de Petróleo Utilizados 
em MHs 

 
6 

 
20% 

Atrativos turísticos que aumentam o fluxo 
de hóspedes nos MHs 

6 20% 

 Fonte: os autores, 2019. 

 

De acordo com a tabela apresentada anteriormente o tema ao qual a maior 

parte dos trabalhos menciona é a “Geração de novos hotéis” pelo qual foi citada por 

diversos trabalhos, um projeto do Oil Resort & Spa que tem o objetivo converter as 

plataformas desativadas de petróleo em hotéis flutuantes, deste modo o (T04) 

menciona como exemplo “na região de Bornéu, na Malásia, uma plataforma de 

petróleo desativada acaba de virar um hotel. Intitulado de Seaventures Dive Resort”. 

Essa abordagem, nos leva a inferir que os discentes compreenderam uma 

relação direta entre o petróleo e a sua área de atuação, conforme os dados apontados 

na tabela, fator este que favorece tanto para sua formação básica e técnica.  

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Diante dos resultados expostos, foi possível considerar que a proposta de uma 

forma contextualizada ensino foi contemplada, visto que além de aprender sobre a 

composição química de determinado material os estudantes expressaram em seus 

trabalhos que compreenderam a sua aplicabilidade no cotidiano e como isso  interfere 

diretamente no funcionamento de um meio de hospedagem, desde os materiais 

utilizados oriundos do petróleo até mesmo a geração de empregos e rendas para o 

setor hoteleiro. 

Essa forma de abordagem pode favorecer para uma formação complementar 

dos estudantes, visto que possibilitou aos discentes relacionar o conteúdo de uma 

disciplina básica com acontecimentos que influenciam na sua futura área de atuação, 

formando um aluno mais preparado para atuar de modo consciente na sociedade. 
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Resumo: As atividades práticas de ensino de Ciências nas escolas têm apresentado limitações, que vão
desde a falta de estrutura, até o pouco estímulo por parte de educadores e dos órgãos responsáveis. Por
outro  lado,  para  que  ocorra  um  aprendizado  eficiente  e  bem  estruturado  em  Ciências,  os  discentes
demandam de aulas práticas que os proporcionem avaliar resultados e testar experimentos, que os levem a
desvendar problemas e superar desafios. Este artigo traz os resultados de um trabalho que originou-se de
uma demanda externa detectada durante a realização do estágio supervisionado do curso de Licenciatura
em Química  do  Instituto  Federal  de  Santa  Catarina  -  Câmpus  Criciúma.  Identificou-se,  na  Escola  de
Educação Básica Joaquim Ramos, a infraestrutura precária do laboratório de Ciências. Portanto, o objetivo
deste trabalho foi realizar a organização e revitalização do laboratório de Ciências da escola em questão.
Após  um  contato  inicial  com  a  escola,  foi  realizado um  levantamento  dos  materiais  disponíveis  no
laboratório, e que ainda apresentavam condições de uso. Foi feito também o levantamento e aquisição de
alguns materiais necessários para a revitalização do laboratório. Além disso, buscou-se doações para que
fosse possível a realização deste projeto. Com o aprimoramento da estrutura, materiais e a organização, o
laboratório  de  Ciências  da  Escola  de  Educação  Básica  Joaquim  Ramos  passou  a  contar  com  duas
bancadas com instalações elétrica e de gás, vidrarias, reagentes, novas cortinas e pinturas em geral. A
revitalização possibilitou o uso do laboratório durante as aulas de regência do estágio supervisionado.  O
presente  trabalho  promoveu  uma  melhoria  da  infraestrutura  disponível  do  laboratório,  beneficiando
docentes e discentes.

Palavras-Chave: Laboratório de Ciências; Revitalização; Escola; Estágio.
 

1 INTRODUÇÃO

No contexto escolar, a atividade prática envolve a interação entre o discente e

materiais  concretos.  Por  meio  desse  envolvimento,  que  se  torna  natural  e  social,

estabelecem-se  relações  que  possibilitam  atingir  novos  conhecimentos.  Esse  tipo  de

atividade  é  usada  nas  aulas  práticas  de  Ciências  para  o  melhor  aprendizado  dos

conteúdos teóricos trabalhados em sala de aula, estabelecendo o diálogo entre teoria e

prática (BARTZIK e ZANDER, 2016,  p.  32).  As atividades práticas contribuem para o

interesse  e  a  aprendizagem  em  Ciências,  especialmente  quando  investigativas  e

problematizadoras. Apesar da sua importância, um dos motivos pelos quais os docentes

raramente recorrem a tais atividades é a falta de infraestrutura da escola (ANDRADE e

MASSABNI, 2011, p. 835).

Com relação  à  infraestrutura,  destaca-se  a  presença  de  um laboratório  de

Ciências  devidamente  equipado  e  em  condições  de  serem  desenvolvidas  atividades

práticas com segurança. Segundo Kist et al., (2013), o laboratório de Ciências exerce um

papel  fundamental  na  construção  do  conhecimento  e  do  pensamento  crítico  dos
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discentes, pois é onde os mesmos poderão manipular materiais e praticar experimentos

que auxiliarão na interpretação de resultados, o que os impulsionarão a solucionar suas

dúvidas e dar opiniões. 

Nas  aulas  de  Química,  as  atividades  experimentais  são  fundamentais  para

facilitar o aprendizado dos discentes, pois possibilitam vivenciar na prática os conceitos

estudados nas aulas teóricas. Porém, na maioria das vezes estas atividades são deixadas

de lado pelo docente, por estar sobrecarregado pela quantidade de aulas, pela concepção

de que não surtirá efeito no ensino de alguns conceitos ou ainda, a escola não dispor de

um técnico de laboratório, que possa preparar e auxiliar o docente. Por outro lado, a falta

de  atividades  experimentais  no  processo  de  ensino  tem  como  consequência  o

empobrecimento didático, e isto ocorre pela falta de contato do aluno com a realidade,

prejudicando o desenvolvimento de sua cidadania.

Uma  das  formas  de  incentivar  o  uso  de  atividades  práticas  na  escola  é

destacar a sua importância no processo de formação de futuros docentes, especialmente

durante o estágio supervisionado. Nesse processo de formação, o estágio é visto como

uma possibilidade de realizar a aproximação entre a escola e a academia, constituindo-se

como lugar de construção, num movimento dialógico (MELO e ALMEIDA, 2014, p. 44).

Pode ser definido ao mesmo tempo como atividade teórica e prática que contribui para o

estabelecimento de relações entre o espaço de formação e o campo de atuação do futuro

docente,  ou  seja,  uma atividade compreendida como diálogo,  intervenção e atividade

teórica do conhecimento (ARAÚJO, 2009, p. 4). Além disso, o estágio é uma atividade

instrumentalizadora da práxis docente, entendida como atividade de transformação da

realidade (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 43). Dessa forma, o estágio supervisionado passa a

ter um papel fundamental que não é apenas levar os conhecimentos teóricos ao campo

da prática, mas compreendê-los, reelaborá-los, pensando na realidade vivida pelo futuro

docente (GUEDES, 2009, p. 9415). 

No curso de Licenciatura em Química, o estágio supervisionado é estabelecido

como  o  momento  em  que  o  estudante,  futuro  docente,  vivencia  uma  experiência

profissional  executando  o  conhecimento  teórico  adquirido  ao  longo  do  seu  curso  de

graduação na área de Química. O estágio supervisionado do Curso de Licenciatura em

Química  do  Instituto  Federal  de  Santa  Catarina  -  Câmpus  Criciúma,  descrito  neste

trabalho,  foi  realizado  na  Escola  de  Educação  Básica  Joaquim  Ramos,  situada  no

município de Criciúma/SC. Esta escola tem 55 anos de tradição e história e atualmente

são atendidos 668 alunos do 1º ano do Ensino Fundamental I ao 3ª ano do Ensino Médio,

distribuídos nos três  turnos,  com alunos provenientes  de vários  bairros  da cidade de

Criciúma e de cidades vizinhas. 
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Durante  a  realização  do  estágio  supervisionado  foi  detectada  a  situação

precária  do  laboratório  de  Ciências  da  escola.  Foram  encontrados  materiais,  como

vidrarias  e  reagentes,  extremamente  velhos  e  móveis  desestruturados  em virtude  da

infestação de cupins.  Também foi  constatada a baixa procura pelo uso do laboratório

pelos docentes e discentes da escola, o que acaba por desestimular o ensino de Ciências

e o faz reduzido a apenas informações teóricas, tornando-as pouco atrativas e com um

baixa contribuição para a formação do discente. Visando solucionar esta problemática, foi

proposto pelo grupo de estagiários, a realização de uma revitalização do laboratório de

Ciências da escola, com o intuito de torná-lo um local propício para a execução de aulas

experimentais. Um espaço onde os alunos possam construir o seu conhecimento de uma

forma mais concreta, relacionando-o com o seu cotidiano.

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi efetuar a organização e revitalização

do  laboratório  de  Ciências  da  Escola  de  Educação  Básica  Joaquim  Ramos,  visando

possibilitar a sua inserção na rotina pedagógica da escola.

2 METODOLOGIA

Este  trabalho  foi  desenvolvido  no  contexto  do  Edital  Proex  nº  16/2018  -

Protagonismo  Discente,  e  colocado  em  prática  no  período  da  disciplina  de  Estágio

Supervisionado III, de duas discentes do curso de Licenciatura em Química do Instituto

Federal de Santa Catarina/Câmpus Criciúma. Primeiramente foi estabelecido um contato

com  a  escola  parceira  para  apresentar  a  proposta  deste  trabalho,  uma  vez  que  o

laboratório  de  Ciências  se  encontrava  em  condições  desfavoráveis  para  o  seu

funcionamento.  Posteriormente,  foi  feito  um  levantamento  dos  materiais  (vidrarias,

reagentes,  equipamentos  e  mobiliário)  disponíveis  no  laboratório  de  Ciências  e,

identificados aqueles que ainda apresentavam condições de uso. Com estes dados, foi

feito o levantamento dos materiais e equipamentos necessários para a revitalização do

laboratório. Efetuou-se a aquisição de novos materiais, bem como, buscou-se doações

para que fosse possível  a  construção de duas bancadas de concreto com instalação

elétrica e com a instalação de tubulações a gás, cortinas novas, quadro e mobiliário. 

Foi realizada uma higienização do laboratório e dos equipamentos e vidrarias

contidos  no  mesmo.  Após  este  processo,  sucedeu-se  a  organização  dos  materiais,

identificação  e  cadastramento  destes,  para  simplificar  o  acesso  e  um  bom

desenvolvimento das aulas práticas. Destinaram-se corretamente outros objetos (como

materiais e livros didáticos) não intrínsecos ao local, para ambientes mais pertinentes a

sua conservação. 
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Por fim, realizou-se uma reabertura do laboratório para uma aula inaugural em

uma turma do segundo ano do ensino médio da escola em questão, sendo essa uma aula

desenvolvida no âmbito do Estágio Supervisionado lll (Regência) do curso de Licenciatura

em Química do Instituto Federal de Santa Catarina - Câmpus Criciúma. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Do  levantamento  das  necessidades  de  reparos  na  estrutura  física  do

laboratório, pode-se destacar: o reparo das janelas e das cortinas, necessidade de um

quadro novo, retirada de antigas mesas que estavam comprometidas, limpeza, conserto e

pintura de banquetas e armários, e a pintura do laboratório (Figura 1).

Figura 1 – Estrutura do laboratório de Ciências da Escola de Educação Básica Joaquim
Ramos antes da organização e revitalização.

Fonte: Os autores (2018).

Com a organização e revitalização, o laboratório de Ciências passou a contar

com duas bancadas com instalação elétrica e de tubulações a gás, vidrarias e reagentes,

quadro, cortinas e pintura nova (Figura 2). 

Todas essas modificações possibilitaram a realização de aulas práticas com

alunos do segundo ano do ensino médio, durante a realização do estágio supervisionado

III (Regência) (Figura 3). 
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Figura 2 – Estrutura do laboratório de Ciências da Escola de Educação Básica Joaquim
Ramos após a organização e revitalização.

Fonte: Os autores (2019).

Figura 3 – Realização da aula inaugural do Estágio Supervisionado III.

Fonte: Os autores (2019).

Com a estrutura atual, as atividades experimentais poderão ser efetuadas, o

que tende a estimular a curiosidade e o aprendizado. 

Este trabalho contribuiu para a contextualização do ensino de Ciências com

questões  relevantes  à  inserção  dos  discentes  na  sociedade,  à  medida  que  estes  se
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tornaram autônomos e protagonistas das atividades.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este  trabalho  promoveu  uma  melhoria  da  infraestrutura  do  laboratório  de

Ciências,  possibilitando  a  sua  inserção  na  rotina  da  escola,  beneficiando  docentes  e

discentes através da melhoria da qualidade do ensino. Possibilitou ainda, aos discentes

extensionistas, aproximarem-se da sua atuação docente futura.  Inseridos no ambiente

didático que é o laboratório de Ciências, foram capacitados a organizá-lo e planejar as

atividades a serem desenvolvidas neste local. 

Neste sentido, a continuidade deste projeto será realizada com a elaboração de

novas  propostas  visando  incentivar  o  uso  do  laboratório  de  Ciências  da  Escola  de

Educação Básica Joaquim Ramos, envolvendo atividades experimentais de Química.
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Resumo: O presente trabalho, tem o propósito de apresentar dados obtidos por meio de uma entrevista 
aplicada pelos alunos participantes do Projeto Produção de Álcool em Gel no IFC -CAS à membros da 
comunidade externa. Isso possibilitou aos alunos compartilhar conhecimentos aprendidos no projeto bem 
como investigar as concepções de seus familiares sobre a utilização do álcool em gel 70% como medida de 
prevenção a gripe H1N1. Após a análise foi possível compreender que esse envolvimento favorece a 
formação científica do estudante que pode refletir sobre as questões sociais dentro do seu cotidiano, além 
disso permitiu verificar que mesmo com a noção das complicações advindas da gripe H1N1 os investigados 
ainda não adquiriram o hábito de utilizar o álcool em gel 70% com frequência, necessitando que mais ações 
como essa sejam necessárias para adquirir essa prática 
 
Palavras-Chave: Álcool em Gel 70%, Prevenção da Gripe H1N1, Formação Científica. 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

Relacionar os conceitos teóricos trabalhados em sala de aula com situações do 

cotidiano dos estudantes, torna-se de extrema relevância no processo de ensino-

aprendizagem, pois, deste modo os estudantes podem aplicar e compreender a importância 

dos conhecimentos discutidos em sala de aula. No que se refere aos conteúdos aprendidos 

em aulas de Ciências, muitos estudantes não compreendem de que modo tantas fórmulas, 

símbolos, conceitos podem estar, de alguma forma, relacionados as situações vivenciadas 

em seu cotidiano. 

Neste sentido, tendo em vista a aplicação do conhecimento científico por parte 

dos estudantes, Chassot (2003) destaca que o ensino deve contribuir para a compreensão 

de conhecimentos que “permitam aos estudantes tomar decisões e perceber tanto as 

muitas utilidades da ciência e suas aplicações na melhora da qualidade de vida, quanto as 

limitações e consequências negativas de seu desenvolvimento” (CHASSOT, 2003, p. 99). 

Partindo deste pressuposto, o Projeto Produção de Álcool em Gel desenvolvido 

no Campus Avançado Sombrio,  visa relacionar, de modo interdisciplinar, os temas 

discutidos no conteúdo de Química Orgânica, mais precisamente nas características da 

função álcool e o preparo de soluções, bem como os temas discutidos na disciplina de 

Biologia, tais como: vírus e sua capacidade de mutação, a gripe o sistema respiratório, a 

importância da utilização do álcool para a prevenção do vírus, doenças virais, entre outros. 
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Neste contexto, apresenta-se relevante fazer a relação com os casos de gripe 

H1N1, que vêm se apresentando como um problema de saúde pública nos últimos anos, e 

a utilização do álcool em gel (substância orgânica) utilizado como uma das formas de 

prevenção. 

Desta forma, o presente trabalho tem o propósito de apresentar alguns 

resultados obtidos durante o desenvolvimento do projeto de extensão, Projeto Produção de 

Álcool em Gel no IFC-CAS durante o ano de 2018. O referido projeto de extensão promove 

a discussão de aspectos gerais sobre a gripe H1N1 e a utilização do álcool em gel 70% 

como medida preventiva.  

Com intuito de ampliar a divulgação do projeto e envolver a comunidade externa 

uma das etapas os alunos participantes aplicam um questionário a um familiar maior de 

idade com o propósito de investigar o conhecimento deste sobre as implicações da gripe 

H1N1, sobre a importância do uso do álcool em gel 70% para a prevenção e sobre sua 

perspectiva em relação ao projeto aplicado aos alunos do Instituto Federal Catarinense 

Campus Avançado Sombrio. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A metodologia usada para obter os seguintes resultados foi a pesquisa descritiva 

quantitativa. Para obtenção dos dados foi aplicado um questionário contendo oito questões 

relacionadas ao conhecimento sobre a gripe H1N1 e álcool em gel como forma preventiva. 

A proposta do questionário foi investigar como os membros da comunidade 

externa tem relação com os temas envolvidos sobre a gripe H1N1, o questionário foi 

aplicado durante o mês de setembro de 2018 por grupos de alunos participantes do projeto, 

com intuito de investigar o esclarecimento da comunidade externa com relação aos temas 

discutidos nos encontros do projeto.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Nessa seção será apresentada os dados obtidos através do questionário 

aplicado aos participantes. Foram analisadas o total de 8 questionários (nomeados P1 à 

P8). 

Para a elaboração do questionário foi utilizado o recurso Google Forms, para a 

coleta de dados, tendo como objetivo facilitar o processo de análise. A seguir, serão 

apresentadas as discussões dos resultados obtidos. 
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3.1 Quais os principais métodos de prevenção contra a gripe H1N1:  

 

Dentre os questionários analisados observou-se que os membros da 

comunidade externa utilizam como principais hábitos de prevenção a higienização das 

mãos, desde a lavagem das mãos (87,5%) a aplicação do álcool em gel (37,5%). 

 

Figura 1: Prevenção da gripe H1N1 

 

Fonte: os autores, 2018. 

 

Essa medida de prevenção corrobora com os relatos de Kawagoe (2004, p.23) 

quais destacam que a “importância da higienização das mãos temporadas onde a gripe 

atua com mais intensidade e o uso do álcool em gel 70% faz-se necessário, devido ao seu 

efeito antimicrobiano continua por várias horas”  

 

3.2 Conhecimentos da gripe H1N1: 

 

Em relação ao conhecimento sobre o processo de contrair o vírus e sobre as 

possíveis complicações os participantes investigados apontaram como positivo o 

conhecimento sobre como o vírus é contraído e sobre as complicações ocasionadas pelo 

vírus.  

 

 

Figura 2 – Conhecimento sobre como é contraído       Figura 3 – Conhecimento sobre as complicações 
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Fonte: os autores, 2018.                                               Fonte: os autores, 2018. 

 

Nesse sentido, verifica-se que é de extrema importância o conhecimento sobre 

as implicações da doença e sobre a forma de contrair, visto que, esse fato aumenta os 

hábitos de higiene, levando assim a diminuição dos casos da doença. 

 Além disso, as implicações da doença estão mais relacionadas a casos de morte 

do que as outras gripes, e tem mais chance de causar a Síndrome Respiratória Aguda 

Grave, sendo necessário uma discussão sobre essas questões de saúde pública 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

 

3.3 Utilização do álcool em gel como medida preventiva 

Apesar dos investigados, terem destacado a importância da higienização das 

mãos, e reconhecerem a importância do álcool em gel (conforme dados da figura 5) em 

relação a frequência do uso a maior parte apresenta pouca frequência na utilização do 

produto. 

Figura 4 – Utilização do álcool em gel                                  Figura 5 – A importância do álcool em gel 
como                                                                                                            .                                                                                            
prevenção 

  

Fonte: os autores, 2019.         Fonte: os autores, 2019. 

Mediante o exposto verifica-se que existe a necessidade de ampliar as 

divulgações sobre a recorrência do uso do álcool em gel, para a comunidade externa, visto 
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que o álcool em gel deve ser aplicado com frequência e elimina 99,9% dos vírus e bactérias 

em poucos segundos, sendo eficaz no combate a contaminação não só da gripe as como 

de diversas doenças (KAWAGOE, 2004).  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a análise dos dados obtidos, foi possível compreender que discutir aspectos 

voltados a gripe e sobre o uso do álcool em gel como medida preventiva, favorece a 

aplicação do conhecimento científico discutido em sala de aula.  

Ademais, pode favorecer para que as ações desse tipo envolvam a comunidade 

e atinjam um maior número de pessoas, promovendo a conscientização e alertando para 

hábitos e medidas preventivas, auxiliando assim, que as atividades desenvolvidas no 

Instituto Federal Catarinense atinjam seu propósito de envolver e contribuir para ações 

sociais, formando estudantes críticos e atuantes na comunidade em que vivem.  

Conforme os dados apresentados, é possível verificar que ainda existe a 

necessidade ampliar as ações nesse aspecto, visto que a comunidade externa mesmo 

tendo conhecimento sobre as complicações decorrentes da gripe H1N1, a mesma não tem 

o hábito de utilizar com frequência o álcool em gel 70%, fato que deve ser reforçado devido 

a sua praticidade de uso e eficácia no combate a contaminação sendo que as ações 

desenvolvidas no projeto podem contribuir nesse sentido.  
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Resumo: As aulas práticas são ferramentas pedagógicas extremamente eficientes para a compreensão dos 
conteúdos de química, e para isso é imprescindível um local estimulante e ao mesmo tempo desafiador, para 
que o aluno possa desenvolver suas atividades e habilidades, e acima de tudo, um local onde o aluno possa 
desenvolver seu senso pesquisador e crítico. Tendo em vista que as atividades práticas proporcionam aos 
educandos uma melhor compreensão dos assuntos abordados em sala de aula, este trabalho teve por objetivo 
proporcionar aos alunos uma proximidade maior com a experimentação nas aulas de Química do Ensino 
Médio, a partir da revitalização do laboratório de Ciências da Natureza da Escola de Educação Básica José 
do Patrocínio, localizada no município de Siderópolis, Santa Catarina, juntamente com o Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), assim, aprimorando a estrutura e materiais do 
laboratório. A partir do planejamento das etapas, a organização do laboratório foi dividida conforme os dias 
de trabalho efetivados na escola. Realizou-se um levantamento dos equipamentos, vidrarias e reagentes, que 
foram separados de acordo com suas áreas de utilização, foram retirados materiais que não estavam 
relacionados ao laboratório, reorganizando o formato do laboratório e mudando a disposição das mesas e 
equipamentos. Em vista disso, almejamos que o processo de revitalização laboratorial incentive a 
complementação das aulas, pois as realizações de atividades diferenciadas no Ensino de Ciências, como as 
aulas práticas, constituem um recurso eficaz na promoção do processo de ensino-aprendizagem. 
 
Palavras-Chave: Aulas Práticas. Educação Básica. Laboratório de Ciências da Natureza.  

 

1 INTRODUÇÃO 

De acordo com a PCN+(BRASIL, 2002, p. 87): 

O aprendizado de Química no ensino médio “[...] deve possibilitar ao aluno a 
compreensão tanto dos processos químicos em si, quanto da construção de um 
conhecimento científico em estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas 
implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas”.  

Nessa perspectiva, Silva (2013) ressalta que a aprendizagem de química, facilita 

o desenvolvimento de competências e habilidades, e enfatiza situações problemáticas reais 

de forma crítica, permitindo ao aluno desenvolver capacidades como interpretar e analisar 

dados, argumentar, tirar conclusões, avaliar e tomar decisões. 

Segundo Piaget (1999), “a fórmula ideal para a educação não é aprender ao 

máximo, maximizar os resultados, mas é antes de tudo aprender a aprender”. Em vista 

deste pensamento surge uma nova forma de complementar a educação através da 

experimentação. Ao trazer esses princípios para a sala de aula, a abordagem visa um maior 

protagonismo dos estudantes na construção do seu conhecimento, conferindo sentido à 

sua aprendizagem.  

O uso da experimentação como forma de aprendizagem é uma metodologia de 

ensino eficaz, que faz com que instigue os alunos a buscarem e relacionarem o conteúdo 
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aprendido com o experimento que está sendo exposto pelo professor. Consequentemente, 

aprender por meio da problematização e da experimentação, é uma das possibilidades de 

ressignificar o envolvimento do aluno em seu próprio processo de formação.  

Quanto mais integrada à teoria e a prática, mais sólida se torna a aprendizagem de 
Química, ela cumpre sua verdadeira função dentro do ensino, contribuindo para a 
construção do conhecimento químico, não apenas trabalhando a química no 
cumprimento da sua sequência de conteúdo, porém interage o conteúdo com o 
mundo vivencial dos alunos de forma diversificada, associada à experimentação do 
dia-a-dia, aproveitando suas argumentações e indagações (RUSSEL, 1994 apud 
GOMES ,2012). 

 

O ensino de Ciências nas escolas públicas enfrenta muitas dificuldades, seja 

pela falta de laboratórios de ciências nas escolas, pelo não uso desses laboratórios ou pelas 

más condições físicas e de materiais didáticos desses espaços. Isso pode tornar o ensino 

de Ciências pouco atrativo aos alunos, que acabam por não se interessarem pelo conteúdo 

de aprendizagem. As aulas práticas são ferramentas pedagógicas extremamente eficientes 

para a compreensão dos conteúdos de química, e para isso é imprescindível um local 

estimulante e ao mesmo tempo desafiador, para que o aluno possa desenvolver suas 

atividades e habilidades, e acima de tudo, um local onde o aluno possa desenvolver seu 

senso pesquisador e crítico.  

Muitos modelos de ensino atuais baseiam-se na teoria do desenvolvimento 

cognitivo de Piaget. “Segundo ele, a mente humana tende a funcionar em equilíbrio e a 

aumentar constantemente seu grau de organização interna e de adaptação ao meio”. 

(MOREIRA, 1999).  

A Escola de Educação Básica José do Patrocínio, localizada no município de 

Siderópolis, apresentava um laboratório de ciências da natureza, utilizado como depósito, 

o que impossibilitava a realização de aulas experimentais no local. Nesse contexto, o 

trabalho tem como objetivo proporcionar aos alunos uma proximidade maior com a 

experimentação nas aulas de química do ensino médio, a partir da revitalização do 

laboratório de ciências da natureza. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O trabalho foi desenvolvido no contexto do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência, PIBID - Núcleo de Química, edital 2018, em parceria com o Instituto 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Campus Criciúma e a escola 

Estadual José do Patrocínio, localizada no município de Siderópolis.  

ISSN: 2526-4044 p. 312 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

 

A revitalização foi realizada pelas bolsistas do PIBID: Caroline de Souza 

Baldessar; Isabela Bezza Spilere Rocha; Luci Mari Sehn; Muriel Alfredo Colombo; Patrícia 

Felisbino Colombo e Renata Trombim de Araújo. Inicialmente, realizou-se uma visita nas 

dependências da escola, a partir das informações adquiridas pelas observações das 

bolsistas, na primeira visita no dia 24 de agosto de 2018, foram introduzidos estudos e 

pesquisas, para organização e início da revitalização.  

As etapas para organização do laboratório foram divididas conforme os dias de 

trabalho da escola. A partir do planejamento das etapas, realizou-se um levantamento dos 

equipamentos, vidrarias e reagentes, que foram separados de acordo com suas áreas de 

utilização, e posteriormente, realocados no armário. Posteriormente, foram retirados 

materiais que não estavam relacionados ao laboratório, reorganizando o formato do 

laboratório e mudando a disposição das mesas e equipamentos.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Embora fisicamente houvesse uma área na escola destinada para um 

laboratório, a mesma era utilizada como um depósito de materiais, como um almoxarifado 

de uso geral, conforme mostrado na figura 01. Foi observado que o espaço era apropriado 

para a realização de aulas experimentais não apenas de química, mas também para as 

outras disciplinas contempladas em ciências da natureza, uma vez que no local havia pias 

com torneira em perfeito funcionamento, bancadas de alvenaria e chão revestidos com piso 

cerâmico, extintor de incêndio, instalações elétricas adequadas e janelas mantendo o local 

arejado e uma boa luminosidade. Toda essa observação de infraestrutura corroborou para 

a execução do projeto. 

Com o teste dos reagentes e organização dos materiais disponíveis, ficou mais 

acessível aos professores das referidas disciplinas inserir em seu planejamento aulas 

experimentais, fazendo com que o aluno tenha maior interesse e um aprendizado mais 

efetivo.  
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Figura 01 - Laboratório antes da revitalização  

 
Fonte: autoras, 2018. 

 

Encontrou-se uma série de materiais e subsídios que puderam ser aproveitados 

como material de apoio e melhora na estética do local. Havia um laboratório didático móvel 

(Autolabor), figura 02, que continha vidrarias, reagentes e outros materiais que foram 

catalogados, testados e colocados à disposição de forma organizada no laboratório para os 

professores. O resultado dessa organização, pode ser visto na figura 03 e 04. 

Figura 02 - Autolabor disponível na escola 

 
Fonte: autoras, 2018. 
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Figura 03 - Materiais e reagentes organizados 

 
Fonte: autoras, 2018. 

 

Figura 04 - Banners e Aparelho digestivo  

 
Fonte: autoras, 2018. 

 

Todas essas modificações possibilitaram o planejamento e a realização de aulas 

práticas com as turmas do ensino médio.   

Sobre a importância do laboratório como um facilitador de conhecimento: 

 
[...] Proporcionam um ensino em que há observação, leitura de textos e roteiros, a 
constatação e a formulação de hipóteses para que sejam encontradas soluções 
para as experiências realizadas no mesmo, incentivando autonomia, trabalho em 
grupos dentre outros. (MACEDO,2010, p.3) 

 

Macedo (2010),  ainda menciona que a partir da vivência laboratorial, é 

despertada no aluno a curiosidade acerca da ciência, contribuindo para o desenvolvimento 

do trabalho cooperativo e de habilidades que poderão ser utilizadas em pesquisas 

científicas. Assim, quando esse espaço na escola se encontra em condições adequadas de 

uso, se torna uma ferramenta importante no ensino, tornando-se uma maneira de visualizar 

e estruturar a produção dos conhecimentos científicos. 

O resultado da revitalização pode ser visto na figura 05. 
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Figura 05 - Laboratório depois da revitalização 

 

Fonte: autoras, 2018. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos estudos realizados pode-se verificar a grande importância da 

inserção de aulas práticas ao ensino de química, uma vez que se trata muitas vezes de 

uma ciência abstrata. Assim, a revitalização do laboratório de Ciências da Natureza, 

proporcionou o desenvolvimento junto aos alunos as potencialidades deste espaço físico, 

adequado para realização de aulas experimentais. 

O projeto para os bolsistas do Pibid, torna-se uma experiência importante na 

formação de futuros docentes ao conhecer e vivenciar a realidade das escolas públicas, 

proporcionando a integração da teoria com a prática, já que após a revitalização do 

laboratório pode-se realizar aulas práticas com os estudantes, efetivando os objetivos 

traçados pelo projeto.  
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incentivando projetos de extensão e pesquisa enriquecendo o processo de aprendizagem 

de seus discentes. 
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Resumo: Embora  os  smartphones  e  demais  dispositivos  digitais  móveis  façam parte  do  cotidiano  da
população  escolar,  a  inserção  desse  tipo  de  tecnologia  no  contexto  educacional  ainda  é  vista  com
resistência por professores e instituições de ensino. Com o objetivo de investigar a concepção dos próprios
estudantes a respeito do uso de celulares como recurso didático no ensino de Matemática, este trabalho
relata uma proposta pedagógica realizada com alunos do primeiro ano do Ensino Médio do Instituto Federal
Catarinense - Campus Avançado Sombrio. O projeto consistiu em uma oficina de revisão do conteúdo de
equação do 1º grau,  integrando o celular dos participantes como principal  recurso educacional.  Foram
utilizados  para  a  execução  da  oficina  os  aplicativos  Nearpod,  uma  sala  de  aula  virtual  interativa,  e
Photomath, uma “câmera-calculadora”. Dentre os resultados obtidos através de observação e avaliação da
atividade por parte dos participantes, aponta-se o entusiasmo dos alunos ao ver a possibilidade de aliar aos
seus estudos um instrumento tão presente em suas vidas fora  dos muros da escola.  Fatores como a
interatividade,  a  praticidade  e  o  estímulo  à  atenção  foram  os  que  mais  se  destacaram  quanto  às
contribuições do uso do celular como recurso pedagógico. Entretanto, entende-se que barreiras de caráter
técnico podem vir  a dificultar a disseminação desse tipo de proposta,  já que nem todas as instituições
podem apresentar estrutura adequada para a sua realização.

Palavras-Chave: Celular; Matemática; Ensino Médio; Oficina; Equações.

1 INTRODUÇÃO

Se no início do século XXI os aparelhos celulares começaram a se disseminar

por conta das funções de chamada de voz e envio de mensagens SMS, na última década,

com a popularização dos chamados smartphones, esses dispositivos ganharam inúmeras

formas de serem utilizados. Para Gerstberger et al. (2016, p. 172), não possuir um celular

se tornou incomum e sua inserção nas diversas camadas sociais tem quebrado barreiras.

Uma dessas barreiras é a escola. Se é verdade que o envolvimento com os

aparelhos celulares é algo comum na vida dos jovens e adolescentes de hoje, então é

fato que o público escolar é adepto e intrínseco às tecnologias digitais. Segundo Borba,

Gadanidis e Silva (2014, p. 77) “os usos dessas tecnologias já moldam a sala de aula,

criando novas dinâmicas, e transformam a inteligência coletiva, as relações de poder e as

normas a serem seguidas nessa mesma sala de aula”.

De acordo com Almeida (2016), é razoável supor que o uso de tais dispositivos

de  maneira  correta  facilite  a  aprendizagem dos  alunos  e  aumente  o  interesse  pelas
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disciplinas. Tratando da Matemática, Meier (2017, p. 27) afirma que:

No modelo de sala de aula tradicional,  o expositivo, a tecnologia é vista como
dispersora  da  atenção,  que  deve  estar  centrada  no  professor  que  expõe  o
conteúdo e é fonte principal de conhecimento. O mesmo ritmo de ensino é imposto
a todos os alunos, que se tornam agentes passivos da aprendizagem.

Almeida (2016,  p.  320)  concorda que “o raciocínio  e fórmulas aplicados na

forma convencional trazem certo desinteresse, pois se trata de muita informação, que o

aluno deve colocar no papel e consequentemente gravar na memória”. Nesse sentido, o

autor  defende  que  o  uso  de  dispositivos  móveis  se  torna  um  atrativo  e  envolve  os

estudantes em um mundo virtual com ferramentas capazes de despertar o interesse pela

disciplina. Vale atentar que essas ferramentas são auxiliares e não substituem o papel do

professor. Meier (2017, p. 28) defende que “deve-se ter em mente que a tecnologia é uma

facilitadora para a participação ativa do aluno, mas esta deve sempre estar sustentada

por uma metodologia pedagógica adequada”.

Apesar de suas contribuições, o uso da tecnologia ainda gera resistência e

dúvidas em alguns professores. As próprias escolas têm criado obstáculos e opondo-se à

sua utilização no ambiente escolar, fazendo com que o aluno, que está inserido no meio

digital, seja impedido de acessá-lo. Borba, Gadanidis e Silva (2014, p. 42) completam:

As tecnologias digitais móveis – internet, celular, tablets – estão modificando as
normas que vivemos, os valores associados a determinadas ações. Mais uma vez
isso acontece em ritmo diferente fora e dentro da escola. Assim, o abismo entre
práticas  que  alunos  e  professores  têm  fora  da  escola  e  dentro  da  mesma
instituição aumenta.

Na educação formal, a principal crítica ao uso de celulares em sala de aula diz

respeito ao problema da distração que desvia o foco dos alunos dos assuntos abordados.

Para Machado (2012,  apud BATISTA e BARCELOS, 2013), o toque de um celular, os

games, músicas, vídeos, fotos ou acesso à internet podem pôr em risco a aprendizagem

dos  estudantes  em  sala  de  aula.  Além  da  distração,  Almeida  (2016)  afirma  que  a

utilização da tecnologia digital  em excesso e de forma equivocada pode atrapalhar  a

performance escolar dos alunos, citando como exemplo a sua utilização para procurar por

soluções  resolvidas,  o  que  pode  prejudicar  o  raciocínio  dos  estudantes  e,  por

consequência, colaborar para o insucesso da aprendizagem matemática.

Seabra (2013, apud BATISTA e BARCELOS, 2013) também reconhece o risco

de o celular causar distrações. Ainda assim, o autor apresenta uma perspectiva otimista

em  relação  à  inserção  dos  smartphones no  ambiente  escolar  e  sugere,  quanto  ao
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problema da distração, a discussão de regras de usos aceitáveis entre professor e alunos.

O autor também ressalta que até mesmo objetos como o lápis e o papel também podem

ser considerados agentes de distração se os estudantes não estiver cativado pela aula.

Almeida  (2016,  p.  320)  questiona  se  é  de  fato  instrumentos  como  os

smartphones que  fazem  com  que  os  discentes  percam  a  atenção  ou  se  são  aulas

desinteressantes que levam o aluno a buscar algo mais atrativo. Gerstberger et al. (2016,

p. 174) escrevem que:

Não é simplesmente proibir o uso, mas sim buscar alternativas para conquistar
seu aluno, valorizando seus conhecimentos prévios, e com ferramentas atrativas a
ele. [...] Compreende-se que a tarefa de trabalhar com o aparelho celular precisa
estar  voltada  a  situações  que  os  alunos  enfrentam no  dia  a  dia,  envolvendo
situações práticas que eles vivenciam constantemente.

O trabalho aqui relatado é um recorte de uma pesquisa, originada no núcleo do

Instituto  Federal  Catarinense  -  Campus  Avançado  Sombrio  (IFC-CAS)  do  Programa

Institucional  de  Bolsas  de  Iniciação  à  Docência  (PIBID),  a  respeito  da  concepção  de

professores de matemática, licenciandos e estudantes do Ensino Médio sobre o uso de

smartphones no ensino e na aprendizagem da disciplina. Ao mesmo tempo, esse relato

faz  parte  de  uma  proposta,  também  fruto  do  PIBID,  com  o  intuito  de  amenizar  as

dificuldades  observadas  nos  alunos  ingressantes  nos  cursos  técnicos  integrados  ao

Ensino  Médio  da  instituição  referentes  a  conteúdos  chave  da  matemática  abordados

ainda no Ensino Fundamental.  Para isso, fez-se uso de oficinas de revisão de temas

como frações, razão e proporção, porcentagem, produtos notáveis e equações do 1º grau.

Assim sendo, traçou-se como objetivo geral investigar o impacto do uso das

tecnologias  digitais  móveis  no  ensino  sobre  a  experiência  de  aprendizagem  de

Matemática dos estudantes. Para isso, elaborou-se uma oficina de revisão de equações

do 1º grau pensando não apenas no conteúdo a ser abordado, mas também em como

utilizar tais tecnologias de forma a contribuir para o aprendizado dos participantes.

2 METODOLOGIA

Inicialmente, foi realizada uma seleção e análise de livros didáticos e planos de

aula de equação do 1º grau a fim de elaborar uma sequência didática adequada para a

revisão do conteúdo. Posteriormente, realizou-se uma apuração de situações-problema

com o propósito de pôr em prática os conceitos e procedimentos selecionados. Sucedeu-
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se,  então,  um  levantamento  de  softwares para  smartphone  que  pudessem  ser

aproveitados  para  aprimorar  a  experiência  dos  participantes  durante  a  aplicação  da

proposta. Foram selecionados dois aplicativos: o Nearpod e o Photomath.

O  Nearpod é uma sala de aula virtual interativa que permite ao professor o

upload e  a  criação de aulas  em  slides com recursos como imagens,  áudios,  vídeos,

objetos 3D e realidade virtual. Além disso, um dos grandes diferenciais da plataforma é a

possibilidade  de  criação  de  atividades  em  forma  de  quizzes,  questões  abertas,

pareamento, jogo da memória, enquetes, entre outros. Toda a interação entre docente e

classe acontece em tempo real,  uma vez que o professor  tem total  controle  sobre  a

dinâmica  das  aulas  e  atividades  através  de  um  computador,  enquanto  os  alunos

acompanham e interagem por meio do aplicativo para smartphone conectado à internet. O

Nearpod também oferece ao educador recursos como o monitoramento de participação

dos estudantes e um relatório com resultados estatísticos do desempenho dos alunos

durante as atividades inseridas na plataforma. Já o Photomath é um aplicativo que faz uso

da  câmera  do  smartphone para  capturar  e  resolver  contas  da  aritmética,  álgebra,

trigonometria,  cálculo  e  estatística,  muitas  vezes  oferecendo  também  recursos  como

resolução passo-a-passo e gráfico.

Finalmente, a oficina foi oferecida aos alunos dos primeiros anos dos cursos

técnicos integrados ao Ensino Médio do IFC-CAS. Vale destacar que a aplicação se deu

em horário  livre  de  aulas,  para  que  todos  os  ingressantes  na  instituição  tivessem a

oportunidade de participar, e que a inscrição era facultativa. No total, 31 estudantes se

inscreveram e 21 compareceram à aplicação da proposta.

Com  cerca  de  três  horas  de  duração,  a  oficina  foi  introduzida  com  uma

apresentação dos bolsistas, do PIBID e da proposta em si. Em seguida, os participantes

foram orientados a instalar em seus smartphones os aplicativos selecionados, recebendo

também uma breve descrição a respeito dos softwares.

Iniciou-se,  então,  por  meio  do  Nearpod,  a  abordagem  do  conteúdo  de

equações do 1º grau dividida em três partes: a primeira focada em conceitos, a segunda

em  técnicas  de  resolução  das  equações  e  última  em  situações-problema.  As  duas

primeiras  etapas  foram  pautadas  por  atividades  que  fizeram  uso  dos  recursos  do

aplicativo e exigiram constante interação dos participantes com seus dispositivos móveis.

A última etapa, por sua vez, contou com uma menor interação pelo Nearpod, já que as

situações-problema foram resolvidas majoritariamente no quadro branco, embora ainda

fossem acessadas pelos participantes através do aplicativo.
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Posteriormente,  foram expostas  para  os  alunos duas listas  de  exercícios  e

problemas previamente elaboradas, a fim de que os estudantes pudessem exercitar os

conhecimentos  sobre  equação  após  a  oficina.  Aproveitou-se  esse  momento  para

demonstrar o funcionamento do Photomath, atentando para os perigos de utilizá-lo para

reproduzir resultados prontos, conforme alertado por Almeida (2016). Para finalizar, as

listas, juntamente com a apresentação da oficina em formato PDF, foram disponibilizadas

para  os  estudantes  via  e-mail.  Ainda  por  endereço  eletrônico,  foi  enviado  para  os

participantes um formulário de avaliação da oficina com foco na utilização do smartphone

como recurso pedagógico.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Observações durante a oficina

A primeira dificuldade observada em relação à inserção dos dispositivos digitais

móveis na proposta diz respeito à instalação dos aplicativos. Apesar de serem leves, a

instabilidade de conexão com a internet fez com que a etapa de instalação dos softwares

demorasse mais tempo do que o planejado, sendo que alguns dos participantes sequer

conseguiram realizar  o  download.  Ainda por  conta  da instabilidade da internet,  foram

observados casos isolados de travamento durante a oficina, já que o  Nearpod  exige

conexão  constante  para  manter  o  usuário  na  sala  de  aula  virtual.  Em contrapartida,

destaca-se que o tempo de resposta das transições de slides e atividades foi menor do

que o esperado, se mostrando instantânea durante praticamente todo o tempo.

Dentre os outros reveses observados no uso dos aplicativos móveis, aponta-se

o empecilho do idioma estrangeiro, já que o Nearpod está disponível somente na língua

inglesa, que não era dominada por todos os participantes. Além disso, entrando no campo

do planejamento da atividade, percebeu-se que o tempo determinado para a resolução

das atividades no aplicativo nem sempre foi suficiente, muitas vezes esgotando-se antes

que todos os participantes tivessem concluído-nas. Por fim, devido à grande variedade de

smartphones em circulação, notou-se que algumas telas eram de tamanho menor que o

adequado  para  a  utilização  do  aplicativo,  embora  isso  não  tenha  comprometido  a

execução da proposta.

Deixando de lado a parte técnica, foi possível observar uma grande animação
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por parte dos estudantes ao fazer uso do aplicativo, tendo em vista que eles afirmaram

nunca ter utilizado ferramenta similar. Esse êxtase foi mais evidente após as primeiras

transições  de  slides e  durante  todas  as  atividades  executadas  dentro  do  Nearpod,

especialmente por  conta da já  citada velocidade de resposta e da alta  interatividade.

Quanto  a  esse  último,  deve-se  enfatizar  que  a  interação  dos  participantes,  tanto  em

frequência quanto em profundidade, e tanto com o aplicativo quanto com a oficina em si,

aumentou conforme a familiaridade com a ferramenta cresceu, algo que não demorou,

considerando a praticidade do software.

3.2 Análise do formulário de avaliação da oficina

Na primeira pergunta, questionou-se se a utilização dos aplicativos tornaram a

oficina  mais  atrativa  e  interessante,  a  qual  todos  os  participantes  responderam

positivamente. Dentre as justificativas, destacaram-se o fator novidade, a praticidade, a

interatividade  e  o  estímulo  à  atenção.  Uma  das  estudantes  justificou  que  “[...]  o

smartphone é algo que utilizo no dia-a-dia, o que me fez ficar mais atenta à aula” , o que

vai  de  acordo  com  a  alegação  de  que  o  público  escolar  é  adepto  e  intrínseco  às

tecnologias digitais (GERSTBERGER et al., 2016).

À  segunda  questão,  que  indagava  se  a  exploração  de  uma  sala  de  aula

interativa digital no  smartphone facilitou a compreensão do conteúdo, a grande maioria

dos participantes respondeu afirmativamente. Ressalta-se as respostas que apontaram o

uso do recurso tecnológico como complemento aos tradicionais quadro e pincel como “o

equilíbrio perfeito”, corroborando com Meier (2017) ao defender que a tecnologia deve ser

uma facilitadora para a participação ativa do aluno, mas sem deixar de se sustentar em

uma metodologia pedagógica adequada.

Quanto se houve ou não contribuição das atividades realizadas por meio do

Nearpod para o processo de fixação do conteúdo, todos os participantes indicaram que

sim. Nas justificativas, foram citados o fator diversão e a semelhança com um jogo. Mais

uma vez o uso do celular no contexto escolar foi mencionado em tom de novidade, a

despeito de sua intrínseca presença no cotidiano dos jovens, como na resposta:  “Sim,

porque não é algo que costumamos fazer na sala de aula e é tão prático e diferente, é

usar uma ferramenta que está presente o tempo todo para mim de outro modo”.

Em  outra  pergunta,  todos  os  participantes  apontaram  que  o  uso  das

tecnologias  digitais  móveis  em sala  de  aula  pode contribuir  para  a  aprendizagem de
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Matemática, ressaltando novamente fatores como a interatividade, o estímulo à atenção e

o dinamismo. Aqui, destaca-se a resposta “pode sim contribuir, desde que o aluno não se

distraia”,  que  faz  coro  à  principal  crítica  ao  uso  de  celulares  em  sala  de  aula.  Em

contrapartida, a consciência desse risco por parte dos próprios estudantes é um sinal de

que é viável a discussão de regras de usos aceitáveis entre professor e alunos, conforme

sugerido por Seabra (2013, apud BATISTA; BARCELOS, 2013).

Levando em consideração que a oficina foi aplicada no contexto de revisão,

questionou-se se os mesmos recursos e metodologia poderiam também ser utilizados na

abordagem  de  um  conteúdo  matemático  inédito,  a  que  todos  os  participantes

responderam positivamente. Indagados sobre quais assuntos poderiam ser tratados, os

que apareceram com maior frequência foram equações do 2º grau, potenciação e frações.

A  última  pergunta  consistiu  em  um  espaço  para  apontar  aquilo  que  os

participantes mais gostaram, o que não gostaram e sugestões de aprimoramento.  Os

estudantes reafirmaram a empolgação com a proposta, com boa parte deles explicitando

o  interesse  por  mais  atividades  semelhantes.  Dentre  as  sugestões  mais  relevantes,

destaca-se a de solicitar que os alunos instalem os aplicativos previamente, para evitar a

perda de tempo ou que alguns fiquem sem o material durante parte da oficina. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É notável a influência positiva causada pela inserção das tecnologias digitais

móveis na proposta pedagógica aplicada sobre a experiência dos participantes. Fatores

como a  interatividade e  a praticidade foram citados com frequência  pelos  estudantes

como pontos favoráveis à utilização, em contexto escolar, de um elemento tão presente

em suas vidas além da sala de aula. Ao aproximar o ensino de Matemática daquilo que o

jovem tem contato em seu cotidiano, contribui-se para diminuir a distância entre o que ele

vivencia dentro e fora dos muros da escola e amenizar a rejeição pela disciplina.

No entanto, entende-se que diferentes realidades podem encontrar diferentes

obstáculos na implementação dessas tecnologias, visto que mesmo em uma instituição

com a estrutura do IFC-CAS problemas como a instabilidade de conexão com a internet

ameaçaram atrapalhar o desenvolvimento da atividade proposta. Para finalizar, embora

seja perceptível a influência do uso do  smartphone sobre o interesse dos participantes

pelo tema abordado e pela disciplina em si,  vale salientar que não era objetivo deste
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estudo avaliar o seu papel na aprendizagem dos estudantes.
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Resumo: O acesso rápido a conteúdos mediados pelas Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TICs) está sendo um grande aliado na área educacional. Porém vale ressaltar que nem sempre as 
fontes acessadas são confiáveis. Além disso, é comum que esses alunos não possuam o nível de 
discernimento exigido para realizar a seleção de conteúdos e que os professores não detenham o 
tempo disponível para tal atividade. Portanto, o objetivo deste trabalho foi colher informações sobre 
a aceitabilidade de professores e alunos na utilização da metodologia da Sala de Aula Invertida com 
o intuito de auxiliar o ensino-aprendizagem de alunos de química do ensino médio. Trata-se de um 
estudo qualitativo e fenomenológico, o qual, através de relatos descritivos tanto por parte dos 
professores quanto dos alunos, foi verificada a hipótese de que videoaulas de Química 
criteriosamente selecionadas poderiam ser indicadas pelos professores e enriqueceriam a 
aprendizagem dos alunos fora da sala de aula. Os resultados mostram que, apesar de a maioria dos 
60 professores entrevistados (70,0%) indicarem videoaulas aos estudantes, 53,3% desconhecem a 
Sala de Aula Invertida. Em relação aos alunos, os dados sugerem que todos os alunos das turmas 
do 1º, 2º e 3º consideram que seria interessante o professor indicar videoaulas. As respostas obtidas 
dos questionários aplicados aos alunos e aos professores indicaram um alto nível de satisfação com 
a possível utilização da metodologia da Sala de Aula Invertida. Portanto, as expectativas encontradas 
neste trabalho permitem concluir que a maioria dos sujeitos da pesquisa terão uma boa aceitação 
da vivência de inversão de sala de aula.  
 
Palavras-Chave: Sala de Aula Invertida, Ensino de Química, Videoaulas.  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A demanda deste trabalho está relacionada ao fato de que muitos 

professores ainda não se sentem preparados para a aplicação de Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) em suas aulas. Com isso, o presente trabalho 

pretende auxiliar esses professores com a prática da Sala de Aula Invertida. Um 

impacto positivo para a vida do aluno e da escola, e consequentemente para a 

sociedade, pode ser realizado a partir da utilização das TICs pelos professores. 

Para que isso possa acontecer, Guizzo (2013) afirma que há a necessidade de uma 

mudança radical. Contudo, a transformação da sociedade e da escola exige 

inovações ao longo do percurso.  

Na Sala de Aula Invertida o conteúdo não é transmitido pelo professor 

através de aulas expositivas presenciais. Em vez disso, de forma invertida, o acesso 

ao conteúdo é realizado fora da sala de aula através de materiais educacionais 

digitais, como por exemplo, os vídeos (BERGMANN e SAMS, 2016). Talvez seja 

adequado exemplificar o que não é sala de aula invertida: quando o professor 
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explica um conteúdo onde todos os alunos estão atentos (ou aparentemente 

atentos) olhando-o.  

Ao se optar pela Sala de Aula Invertida, o aluno necessariamente precisa 

ser mais ativo. Todos os momentos, enquanto os estudantes estão na sala de aula 

presencialmente com o professor, são momentos de aprendizagem ativa, nunca 

passiva (JOHNSON et al., 2015). O fato dos estudantes estarem em equipe otimiza 

o tempo do professor para a orientação em grupo já que fazer a orientação 

individualizada, cada estudante por vez, se torna inviável pela questão do escasso 

tempo (BACICH, TANZI NETO e TREVISANI, 2015). 

Diante desse cenário, o presente trabalho buscou reunir 

dados/informações com o propósito de responder a seguinte pergunta: qual o nível 

de aceitação de professores e alunos na possível aplicação de videoaulas fora da 

sala de aula? A hipótese é que, apesar de pouco conhecida e utilizada, a Sala de 

Aula Invertida pode ser um ótimo método didático-pedagógico. 

No próximo capítulo, a metodologia do trabalho será abordada. Em 

seguida, os resultados e as considerações finais serão apresentados assim como 

as referências, as quais embasaram a aplicação da pesquisa, que faz parte de um 

projeto de extensão que ainda está em andamento.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Quanto à natureza da pesquisa, trata-se de uma pesquisa aplicada 

dirigida à solução de problemas específicos envolvendo interesses locais (GIL, 

1999). Nesse contexto, sendo uma pesquisa com essas características, suas 

descobertas serão aplicadas na solução de um problema (COLLIS; HUSSEY, 

2005), sendo a questão problema do presente projeto: "A utilização da metodologia 

da Sala de Aula Invertida com o intuito de auxiliar o ensino-aprendizagem de alunos 

de química do ensino médio teria uma boa aceitabilidade? ” Do ponto de vista da 

forma de abordagem do problema, o presente projeto de pesquisa é de caráter 

qualitativo. Isto significa que há a interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados sem traduzi-los em números e/ou utilização de técnicas estatísticas 

(GIL, 1999; COLLIS; HUSSEY, 2005). Em se tratando dos objetivos, o presente 

projeto de pesquisa é de caráter exploratório, visto que há pouco ou nenhum estudo 

publicado sobre o tema. Com isso, haverá uma maior proximidade com o problema, 

visando torná-lo explícito e/ou definir hipóteses (DENCKER, 2000). Assim, poder-

se-á averiguar a hipótese de que videoaulas de Química criteriosamente 
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selecionadas ajudam os professores e enriquecem a aprendizagem dos alunos fora 

da sala de aula. 

Sobre os procedimentos técnicos, pode-se classificar o presente projeto 

de pesquisa como sendo “pesquisa-ação” onde o pesquisador deve agir sobre a 

realidade pesquisada. Trata-se de um tipo de pesquisa que deve ser concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 

problema coletivo (THIOLLENT, 2000, p. 14). A Pesquisa-Ação é bastante utilizada 

na área educacional devido à necessidade de aplicar na prática da sala de aula as 

teorias educacionais, visando “ajudar aos professores na solução de seus 

problemas em sala de aula, envolvendo-os na pesquisa” (ENGEL, 2000, p. 182).  

A investigação iniciou com a escolha do tema da pesquisa, ao que se 

seguiu a elaboração da questão a ser respondida, que norteou a definição dos 

objetivos. Uma vez definidos o tema e a pergunta da pesquisa e estabelecidos os 

objetivos gerais e específicos, o próximo passo foi a revisão de literatura, que ajudou 

na reformulação dos objetivos. As coletas bibliográficas ajudaram a definir critérios 

de análise e seleção de videoaulas, o que deve ocorrer necessariamente antes da 

aplicação da Sala de Aula Invertida. A partir das coletas no campo da pesquisa 

(observações, questionários e feedback dos sujeitos da pesquisa) foram verificados 

elementos para pré-disposição em utilizar as videoaulas. 

Os dados coletados neste trabalho fazem parte de um projeto maior, o 

qual ainda está em andamento, e serão considerados na análise da pesquisa final. 

Diante disso, este trabalho preliminar teve a participação de 224 alunos, sendo 98 

alunos do 1º ano, 60 do 2º ano e 66 do 3º ano do ensino médio da Escola de 

Educação Básica (EEB) Joaquim Ramos, localizada no município de Criciúma, 

Estado de Santa Catarina e 60 professores residentes em várias partes do Brasil e 

de várias disciplinas.  

Um questionário prévio (expectativa) foi elaborado e aplicado aos alunos 

e aos professores antes da futura aplicação (pós-vivência) da Sala de Aula Invertida 

com o intuito de verificar o nível de aceitabilidade da utilização de videoaulas e 

apontar eventuais pontos a serem melhorados e/ou corrigidos. 

Assim, foi possível obter uma concepção prévia sobre os objetos de 

estudo da pesquisa – videoaulas e sala de aula invertida. Em particular, procurou-

se saber a opinião dos sujeitos da pesquisa sobre o uso da Sala de Aula Invertida 

– em que aspectos o seu uso é positivo – para que se possam esclarecer os 

cuidados a serem tomados. Os questionários foram impressos em papel e 
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distribuídos pessoalmente aos alunos. Já para os professores, o questionário foi 

elaborado digitalmente e divulgado pela internet e nos grupos de Whatsapp.  

Para análise das respostas dos questionários foi utilizada a triangulação 

dos dados – que é a análise e combinação dos dados obtidos (BRANSKI; FRANCO; 

LIMA JR, 2010). As questões objetivas do questionário foram tabuladas e os 

resultados organizados em gráficos de setores e em tabelas para melhor 

visualização e análise. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir serão mostrados os resultados dos questionários prévios 

(expectativa) para a futura vivência da Sala de Aula Invertida aplicados antes de 

iniciar essa estratégia, tanto para os professores quanto para os alunos.  

 

3.1 Professores  

 

Foram analisadas as principais respostas obtidas a partir do questionário 

aplicado aos professores. Na Figura 01 percebe-se que boa parte dos professores 

(48,3%) possuem o hábito de indicar videoaulas e que 21,7% já indicaram a pedido 

de alunos. Ou seja, os professores em sua grande maioria (70,0%) já indicaram 

videoaulas a seus alunos, mas mesmo os que nunca indicaram consideram a 

possibilidade de indicar. 

 

Figura 01 – Já indicou videoaulas a seus alunos? 

 
Fonte: os autores 

Em contrapartida, na Figura 02, percebe-se que a maioria (53,3%) dos 

professores desconhecem as possibilidades da utilização da Sala de Aula Invertida, 

pois afirmaram que não ouviram falar dessa metodologia. Isso pode significar que 

o grande empecilho para a popularização da Sala de aula Invertida talvez seja o seu 
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desconhecimento, o que vai ao encontro do que afirmam Silva (2017), Rodrigues 

(2015) e Castro (2015). 

 

Figura 02 – Já ouviu falar de Sala de Aula Invertida? 

 
Fonte: os autores 

 

Outro fato que merece ser destacado é que uma quantidade considerável 

dos professores (31,7%) cogita a possibilidade de aplicar a Sala de Aula Invertida. 

Isso significa que praticamente nenhum professor é resistente ao uso de videoaulas.  

 

3.2 Alunos 

 

As Tabelas 01, 02, 03, 04 e 05 mostram os resultados obtidos a partir do 

questionário aplicado aos alunos do 1º ano (98 alunos), 2º ano (60 alunos) e 3º ano 

(66 alunos) da E.E.B. Joaquim Ramos localizada em Criciúma-SC. 

 

Tabela 01 – Questão 01: “Você tem o hábito de pesquisar videoaulas na internet?” 

 
 
 
Ano 

a) Sim, eu tenho o 
hábito de estudar por 
videoaulas. 

b) Tenho o hábito de 
estudar por videoaulas, 
mas somente de 
conteúdos nos quais 
possuo alguma 
dificuldade. 

c) Uso videoaulas 
algumas vezes, mas 
não tenho o hábito. 

d) Não, eu nunca 
estudo por videoaulas. 

1º ano  12 (12,25%) 37 (37,75%) 23 (23,47%) 26 (26,53%) 

2º ano 1 (1,66%) 15 (25%) 34 (56,67%) 10 (16,67%) 

3º ano 7 (10,61%) 16 (24,24%) 35 (53,03%) 8 (12,12%) 
Fonte: os autores 

 

Em se tratando de pesquisar videoaulas na internet pode-se perceber 

que em sua maioria, tanto o 2º ano (56,67%) quanto o 3º ano (53,03%) usam 

videoaulas algumas vezes, mas não possuem o hábito. Já uma parcela considerável 

do 1º ano (37,75%) disse ter o hábito de estudar por videoaulas, mas somente de 

conteúdos nos quais possuem alguma dificuldade. Além disso, observa-se que o 
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maior percentual de alunos que nunca estudam por videoaulas (26,53%) está no 1º 

ano, algo esperado por serem mais novos. 

Na Tabela 02, ao questionar os alunos em relação às experiências com 

vodeoaulas serem positivas, pode-se considerar que todas as turmas afirmaram que 

as aulas em vídeo os ajudaram.  

 

Tabela 02 – Questão 02: “Suas experiências com videoaulas são positivas?” 

 
 
 
Ano 

a) Sim. Na maioria das 
vezes, me ajudam. 

 

b) Mais ou menos. 
Encontro aulas muito 
boas que me ajudam 
bastante, mas também 
perco muito tempo com 
aulas que não me 
ajudam muito. 

c) Não, perco muito 
tempo pesquisando e 
nem sempre as aulas 
são boas. 
 

d) Eu nunca estudo por 
videoaulas. 

1º ano 38 (38,78%) 36 (36,73%) 7 (7,14%) 17 (17,35%) 

2º ano 25 (41,67%) 20 (33,33%) 8 (13,33%) 7 (11,67%) 

3º ano 32 (48,48%) 17 (25,76%) 11 (16,67%) 6 (9,09%) 
Fonte: os autores 

 

Quando questionados se seria interessante que o professor indicasse as 

videoaulas (Tabela 03), observa-se que tanto o 1º ano (38,77%) quanto o 3º ano 

(34,85%) consideram que seria interessante sim , pois ajuda a ganhar tempo. Já o 

2º ano (48,33%), além de responder que ajuda a ganhar tempo, também 

consideram que seria interessante o professor indicar, pois há menor risco da 

videoaula que eles escolherem não ser boa.  

 

Tabela 03 – Questão 03: Seria interessante que seu professor indicasse quais 

videoaulas você deve assistir?  

 
 
 
Ano 

a) Sim, pois ajuda a 
ganhar tempo. 
 

b) Sim, pois há menor 
risco da videoaula que 
eu assisti não ser boa. 
 

c) Sim, pelos dois 
motivos das 
proposições 
anteriores. 
 

d) Não, pois acho que 
consigo encontrar as 
melhores videoaulas 
sozinho. 
 

1º ano 38 (38,77%) 24 (24,49%) 19 (19,39%) 17 (17,35%) 

2º ano 18 (30%) 10 (16,67%) 29 (48,33%) 3 (5%) 

3º ano 23 (34,85%) 21 (31,82%) 16 (24,24%) 6 (9,09%) 
Fonte: os autores 

 

Chama atenção o percentual de alunos do 1º ano (17,35%) que não acha 

interessante ter videoaulas indicadas pelo professor quando comparado ao 2º ano 

(5%) e 3º ano (9, 09%).Sobre a forma de utilizar videoaulas (Tabela 04), tanto o 1º 

ano (47,96%) quanto o 2º ano (41,67%) consideram que as videoaulas são boas 

para revisar um conteúdo já estudado, porém pensam que o primeiro contato com 

um conteúdo novo é sempre melhor com o professor presencial na sala de aula. 

Esses dados corroboram com a aplicação da Sala de Aula Invertida por Silva (2017), 
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em que mais de 90% dos alunos aprovaram a indicação de videoaulas pelo 

professor, mas mais da metade preferem-nas somente como revisão.  

 

Tabela 04 – Questão 04: “Sobre a forma de usar videoaulas você acha que:” 

 

 
 
 
Ano 

a) São boas para 
introduzir um conteúdo 
novo, o que torna a aula 
presencial mais 
produtiva. 
 

b) São boas para 
revisar um conteúdo já 
estudado: o primeiro 
contato com um 
conteúdo novo é 
sempre melhor com o 
professor presencial na 
sala de aula. 

c) Depende do 
conteúdo: há 
conteúdos cujo 
primeiro contato 
presencial é essencial, 
mas há conteúdos cuja 
apresentação inicial 
pode ser através de 
uma videoaula. 

d) Não gosto de 
videoaulas. 

1º ano 22 (22,45%) 47 (47,96%) 18 (18,37%) 11 (11,22%) 

2º ano 9 (15%) 21 (35%) 25 (41,67%) 5 (8,33%) 

3º ano 7 (10,61%) 33 (50%) 22 (33,33%) 4 (6,06%) 
Fonte: os autores 

 

Já os alunos do 2º ano (41,67%) consideram que depende do conteúdo, 

pois há conteúdos cujo primeiro contato presencial é essencial, mas há conteúdos 

cuja apresentação inicial pode ser através de uma videoaula. Moran (2004) e Castro 

et al. (2015) salientam a importância do papel ativo do aluno, o qual é exigido na 

inversão da sala de aula e pode gerar resistência dos alunos. Por isso, investigou-

se o hábito de estudar cada conteúdo antes da aula do professor em sala de aula. 

Os resultados da Tabela 05 mostram que todas as 3 turmas não costumam fazer 

isso, mas percebem as vantagens e estão tentando tornar um hábito.  

 

Tabela 05 – Questão 05: “Sobre o hábito de estudar cada conteúdo antes da aula 

do professor em sala de aula:” 

 
 
 
Ano 

a) Tenho o hábito de 
estudar antes da aula 
do professor e percebo 
que a aula “rende” 
mais. 

b) Não costumo fazer 
isso, mas percebi as 
vantagens e estou 
tentando torná-lo um 
hábito meu. 

c) Não vejo vantagens 
em estudar antes: para 
mim é uma perda de 
tempo. 
 

d) Estudar um conteúdo 
novo antes da aula do 
professor é muito 
cansativo: não 
compensa o esforço 
extra. 

1º ano 17 (17,35%) 49 (50%) 18 (18,37%) 14 (14,28%) 

2º ano 6 (10%) 32 (53,33%) 13 (21,67%) 9 (15%) 

3º ano 12 (18,18%) 32 (48,49%) 10 (15,15%) 12 (18,18%) 
Fonte: os autores 

 

Portanto, não se deve negar que seja possível uma resistência por parte 

dos alunos ao utilizar a metodologia da Sala de Aula Invertida.   

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho desenvolvido investigou a aceitabilidade de professores e 

alunos na utilização de videoaulas de Química como recurso de aprendizagem fora 
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do contexto da sala de aula. A avaliação ocorreu através de questionários 

qualitativos, contendo questões exclusivamente fechadas para os alunos e 

questões tanto abertas quanto fechadas para os professores. Ambos os 

questionários foram entregues e analisados previamente à aplicação da 

metodologia de Sala de Aula Invertida. Os resultados prévios (expectativa) 

demonstram que tanto os alunos da disciplina de Química quanto os professores de 

todas disciplinas são receptivos em utilizar videoaulas. Em vista dos dados obtidos 

pode-se considerar um cenário propício para a futura adoção da Sala de Aula 

Invertida.  

Portanto, como continuidade deste trabalho, uma nova organização dos 

tempos e espaços de ensino de Química será proposta através da continuidade do 

projeto no qual este trabalho está inserido, o qual visa estudar a inserção da 

metodologia Sala de Aula Invertida. Essa inserção está planejada para ser a 

efetivada tanto em um projeto de extensão quanto na intervenção de estágio a ser 

realizado na Escola de Educação Básica (EEB) Joaquim Ramos. Com isso, 

pretende-se oportunizar uma educação mais inovadora, sob o ponto de vista da 

democratização do Ensino Híbrido, o que resultará na produção do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) da discente da primeira turma de Licenciatura em 

Química do IFSC Campus Criciúma. 
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Com o foco “O uso das tecnologias como tema de formação continuada docente: uma necessidade
da  educação  contemporânea”,  o  objetivo  deste  artigo  é  contribuir  com  a  reflexão  sobre  a
emergência de se pensar as formações continuadas docentes, a partir da necessidade de se inovar
a prática educacional, tendo as tecnologias como recursos pedagógicos. A metodologia utilizada é o
estudo de informações contidas em obras da literatura pertinentes ao assunto,  bem como uma
reflexão sobre  a  realidade contemporânea nas instituições de  ensino.  As principais  conclusões
desta  reflexão  evidenciam  que  o  mundo  está  em  constante  transformação,  principalmente
tecnológica, e que esses avanços acontecem em uma velocidade muito superior aos que ocorrem
no sistema de  educação em que estamos inseridos.  Neste  sentido,  devemos reconhecer  que a
educação  deve  parar  de  refutar  as  inovações  tecnológicas  como  ferramenta  pedagógica  no
processo de ensino e aprendizagem dos sujeitos,  nos mais diferentes  níveis  e  modalidades de
ensino. Fazendo-se emergencial  a observância do uso das tecnologias como tema na formação
continuada docente para que o educador, como um mediador do conhecimento, esteja apto a lidar
com  as  diferentes  ferramentas  digitais,  sendo  capaz  de  inovar  sua  prática  de  ensino
constantemente. Bem como para que a escola seja capaz de cumprir seu papel de contextualizar os
conhecimentos necessários para uma formação sólida, trazendo situações do cotidiano para sala de
aula, gerando assim, significado real de aprendizagem para o aluno.

  
 Palavras-Chave: Formação continuada. Educação. Tecnologia da informação e comunicação.

1 INTRODUÇÃO

A sociedade atual é dinâmica e constantemente influenciada pelas mudanças

políticas, econômicas e tecnológicas. As tecnologias da informação e comunicação estão,

cada  dia  mais,  disseminadas  na  sociedade  contemporânea,  modificando  inclusive  as

relações entre as pessoas.

As inovações tecnológicas vêm contribuindo com o fazer educacional ao longo

dos  anos,  os  mimeógrafos  e  as  impressoras  matriciais  já  fizeram muito  sucesso  no

passado, mas hoje, foram superadas por equipamentos de informática e impressoras de

alta qualidade, ágeis e com baixo custo. Não há dúvidas que a internet contribuiu de

forma significativa com o processo de ensino e aprendizagem em todos os níveis de

ensino, revolucionando principalmente a educação à distância, que passou a convergir

diferentes  mídias  em  um  único  lugar,  possibilitando  inclusive  que  os  alunos  tenham

acesso aos conteúdos em locais e tempos distintos ao que o professor esteja disponível. 

É incontestável que o ambiente escolar está sendo invadido por notebooks,

tablets, smartphones, apresentações multimídias; compartilhamento de vídeos e fotos. O
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acesso à internet possibilita a troca de e-mails,  mensagens instantâneas em chats ou

redes sociais. A disseminação de informações e troca de opiniões, de maneira virtual, é

uma constante no cotidiano dos educandos. 

Mas  os  educadores  estariam  confortáveis  com  este  novo  contexto

educacional?  A simples existência de inúmeras ferramentas tecnológicas é garantia de

uma educação de qualidade? 

2 APRENDIZES DA ERA DIGITAL

Considerando-se  que  os  educandos  já  nasceram  na  era  digital  e  que  as

tecnologias fazem parte de suas rotinas, a escola não pode excluir essa realidade, tanto

por  falta  de  investimento,  quanto  pela  não  familiarização  dos  docentes  com  estas

ferramentas.

Essa geração nascida em meio à tablets, smatphone, internet, videogames e

outros tantos recursos digitais - os chamados nativos digitais – congregam os recursos e

as mídias digitais em seu dia-a-dia de tal forma que nem os percebem como tecnologia.

Para estes, o acesso às informações deve ser instantâneo,  recorrendo à internet  e a

ferramentas de busca antes de pesquisarem em livros, dicionários e jornais impressos. Os

smartphones estão,  normalmente,  ao alcance das mãos,  acumulando funcionalidades,

entre  elas  comunicar  através  de  ligações,  mensagens  eletrônicas  e  instantâneas,

despertador, agenda, tocadores de mídias (música e vídeo), acesso as redes sociais, bem

como a uma infinidade de aplicativos com as mais diversas finalidades. 

Essa geração tem pressa,  a  instantaneidade e a inovação são algumas de

suas características, e a escola necessita observá-las em seu processo educacional.  

Os  professores  se  preocupam  com  o  fato  de  eles  próprios  estarem  em
descompasso com seus alunos Nativos Digitais, que as habilidades que eles têm
ensinado  no  passado  estejam  se  tornando  perdidas  ou  obsoletas  e  que  a
pedagogia do nosso sistema educacional não consiga se manter atualizada com
as mudanças no panorama digital. (PALFREY, 2011, p. 18).

Negar as tecnologias dentro dos muros escolares é prestar um desserviço à

sociedade, é mais do que não aproveitar seu potencial como ferramenta pedagógica, e se

aproximar do interesse e realidade do aluno, é deixar de alertar os educandos sobre os

perigos existentes neste espaço virtual, que também é real, que existem consequências

advindas de sua utilização. 
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3 FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE

O processo de ensino e aprendizagem não pode ficar à margem das inovações

tecnológicas.  Peña  (s/d,  p.  10)  acredita  que o  desafio  imposto  aos docentes  é  o  de

reconhecer que os novos meios de comunicação e linguagens presentes na sociedade

devem  fazer  parte  da  sala  de  aula,  não  apenas  como  dispositivos  tecnológicos  que

imprimem  certa  modernização  ao  ensino,  mas  sim  conhecer  a  potencialidade  e  a

contribuição que as tecnologias da informação e comunicação podem trazer ao ensino

como recurso e apoio pedagógico.  

É de se esperar que a escola, tenha que “se reinventar”, se desejar sobreviver
como instituição educacional. É essencial que o professor se aproprie de gama de
saberes advindos com a presença das tecnologias digitais da informação e da
comunicação  para  que  estes  possam  ser  sistematizadas  em  sua  prática
pedagógica. A aplicação e mediação que o docente faz em sua prática pedagógica
do  computador  e  das  ferramentas  multimídias  em sala  de  aula,  depende,  em
parte, de como ele entende esse processo de transformação e de como ele se
sente em relação a isso, se ele vê todo esse processo como algo benéfico, que
pode ser favorável ao seu trabalho, ou se ele se sente ameaçado e acuado por
essas mudanças. (SOUZA, 2011, p. 20).

Neste sentindo, é imprescindível pensar em formações docentes tendo como foco

a  utilização  das  tecnologias  como ferramentas  pedagógicas  para  que  os  educadores

conheçam e dominem as tecnologias da informação e comunicação,  não se sentindo

receosos em utilizá-las  para  inovar  suas práticas  docentes.  As novas tecnologias,  se

utilizadas  de  maneira  responsável,  intencional  e  planejada  podem  ser  excelentes

ferramentas no processo de ensino e aprendizagem. 

Formar  professores  é  trabalhar  numa  situação  muito  particular,  na  qual  o
conhecimento  que  se  domina  tem  de  ser  constantemente  redimensionado,
reelaborado,  devido às mudanças que ocorrem na sociedade em que se vive,
consequência, em grande parte, dos avanços da ciência e da tecnologia, tendo em
vista  que  o  processo  de  formação  não  cessa,  envolvendo  sempre  novos
contingentes de professores. (CARVALHO, et al, 1999, p. 47).

Corroborando com esse pensamento, Lévy (1993) acredita que as tecnologias se

transformam em tecnologias da inteligência, ao se construírem enquanto ferramentas que

auxiliam e configuram o pensamento, tendo nele, portanto, um papel construtivo. 

Para que o professor passe de um ensino convencional a um ensino apoiado nas
novas tecnologias, bem como desenvolvido em ambientes virtuais, exige que a
instituição  estabeleça  o  desenvolvimento  de  um  projeto  de  formação  de
professores  que  priorize  a  inserção  das  TICs  numa  perspectiva  construtiva  e
reflexiva da ação docente. (PEÑA, s/d p. 9).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Diante  do  presente  estudo  pôde-se  concluir  que  a  formação  continuada

docente é fundamental, não apenas com relação à base curricular de conteúdos formais,

mas também, para que o professor conheça e domine os instrumentos tecnológicos, para

poder  apropriar-se  deles. Deixando  assim,  de  reproduzir  modelos  ultrapassados  de

ensino,  tornando  as  aulas  mais  interessantes  e  significativas  aos  educandos  que  já

nasceram em uma sociedade digital, através da utilização das tecnologias da informação

e comunicação como ferramenta pedagógica. 
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Resumo: Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa Prática como Componente Curricular, desenvolvido
no Instituto Federal Catarinense – Campus Avançado Sombrio que pretende investigar de que forma as
disciplinas de Pesquisa e Processos Educativos I e II, ofertadas em 2019, estão sendo desenvolvidas em
sala de aula e analisar os trabalhos apresentados nas disciplinas pelos estudantes para verificar quais as
suas  considerações  e  reflexões  acerca  da  prática  nas  escolas  de  ensino  básico.   Verificar  dentre  as
observações realizadas pelos estudantes o que mais lhes chamou a atenção, quais aspectos da escola
básica foram evidenciados e como isto pode trazer benefícios à sua formação enquanto futuro professor. As
disciplinas  Pesquisa  e  Processos  Educativos  foram  implementadas  no  currículo  da  Licenciatura  em
Matemática a partir de 2017/1 por força da Resolução CNE/CP nº 02/2015, que define uma carga horária
mínima de 400 horas de prática como componente curricular com o objetivo de aproximar o professor em
formação da realidade da escola básica. O projeto será desenvolvido em duas partes, por meio de uma
pesquisa documental no plano de ensino da disciplina, nos planejamentos de visitação às escolas e nos
trabalhos apresentados pelos estudantes, sendo a primeira parte na disciplina de Pesquisa e Processos
Educativos  I  ofertada  no  primeiro  semestre  de  2019  e  a  segunda  parte  em  Pesquisa  e  Processos
Educativos II que será ofertada no segundo semestre. Os resultados da primeira parte deste trabalho estão
em fase de análise, mas já foi possível perceber o desconhecimento da realidade da escola pública pelos
professores em formação.

Palavras-Chave: Componente Curricular; Pesquisa e Processos Educativos; Prática

1 INTRODUÇÃO

Frente aos problemas enfrentados pela educação básica brasileira, sem deixar

de considerar outros tantos, nos preocupamos aqui  em discutir  a formação inicial  dos

professores, uma vez que, esta influencia diretamente a formação de nossos alunos e

consequentemente a qualidade do sistema de ensino brasileiro. Essa relação entre os

problemas na formação inicial e a qualidade de ensino é citada por Libâneo ao colocar

que: “o diagnóstico é um só, os problemas vão se reproduzindo em cadeia em cada nível

de  formação.  As  universidades  formam  mal  os  futuros  professores,  os  professores

formam mal os alunos” (2011, p. 90). 

Nosso  sistema  de  ensino  vem  passando  por  reformas  desde  os  anos  80,

tentando se adaptar a um número cada vez maior de alunos, fruto da universalização do

acesso  à  educação  básica  e  também  das  mudanças  de  nossa  sociedade.  A lei  de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB foi um grande avanço, porém mais de 20

anos após sua criação a educação continua sendo um grande desafio, em especial a

formação inicial de professores. 

1
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A mais recente mudança em relação a este tema foi a Resolução CNE/CP nº 2,

que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior

(cursos de licenciatura,  cursos de formação pedagógica  para  graduados e  cursos de

segunda licenciatura) e para a formação continuada, promulgada em 1º de julho de 2015.

Essa resolução traz  diversas mudanças para  as  licenciaturas,  começando pela  carga

horária de 3.200 horas e tempo de integralização de quatro anos, no mínimo.

Também estão previstas na resolução 400 horas de prática como componente

curricular,  distribuídas ao longo do curso, no intuito de atender a uma necessidade já

muito  debatida  pelos  pesquisadores  da  área  da  educação,  qual  seja,  uma  maior

aproximação  entre  o  professor  em  formação  e  as  instituições  de  educação  básica,

proporcionando ao licenciando uma vivência prática da profissão docente. Como nos traz

Libâneo  (2011,  p.  94)  “desde  o  ingresso  dos  alunos  no  curso,  é  preciso  integrar  os

conteúdos das disciplinas com situações da prática que coloquem problemas aos futuros

professores e lhes possibilite experimentar soluções com a ajuda da teoria”.

Visando adequar-se à Resolução CNE/CP nº 2, que estabeleceu um prazo de 2

anos para adaptações curriculares, o Instituto Federal Catarinense - IFC, durante os anos

de 2015 e 2016 concentrou esforços, em conjunto com os coordenadores dos cursos de

licenciatura de seus campi, para adaptar os projetos pedagógicos dos cursos às novas

exigências.

Deste  trabalho,  entre  outros  resultados,  surgiram as  disciplinas  Pesquisa  e

Processos Educativos – PPE, ofertadas do primeiro ao quarto semestre e que articulam-

se com as demais disciplinas do curso e buscam relacionar ensino, pesquisa e extensão

no âmbito da Prática como Componente Curricular – PCC, exigidas na resolução. 

As PPEs possuem uma carga horária de 30 horas teóricas desenvolvidas na

instituição  de  ensino  e  60  horas  práticas  desenvolvidas  nos  locais  de  exercício  da

profissão docente, em parceria com a Escola de Educação Básica. Dentro deste contexto,

o  projeto  pretende  investigar  de  que  forma  as  disciplinas  de  Pesquisa  e  Processos

Educativos  I  e  II,  ofertadas em 2019,  estão sendo desenvolvidas em sala  de  aula  e

verificar, dentre as observações realizadas pelos estudantes, o que mais lhes chamou a

atenção, quais aspectos da escola básica foram evidenciados e como isto pode trazer

benefícios  à  sua  formação  enquanto  futuro  professor,  e  o  que  esta  prática  vem

contribuindo para ampliar a visão e a atuação desse profissional.

O projeto político pedagógico do curso no Apêndice M, artigo 6° nos traz que:

As propostas construídas e planejadas sob a coordenação dos professores da
disciplina de PPE I deverão contemplar o movimento de aproximar os estudantes
com a realidade da profissão e, ao mesmo tempo, possibilitar a aprendizagem: dos
processos  de  pesquisa,  dos  objetivos,  das  possibilidades  metodológicas,  dos

2
ISSN: 2526-4044 p. 340 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

instrumentos  de  constituição  de  dados,  do  processo  de  análise  e  conclusão
inerentes à prática da pesquisa, voltadas ao tema Prática Docente. (INSTITUTO
FEDERAL CATARINENSE, 2018, p. 114)

Já quanto a PPE II, Apêndice N, artigo 2°:

A disciplina de PPE II tem como objetivos a formação com pesquisa, bem como  a
inserção  desde  o  processo  inicial  de  formação  nos  campos  de  atuação
profissional.  Procura  desenvolver  a  capacidade  investigativa  e  produtiva  do
licenciando, além de contribuir  para a sua formação básica,  profissional,  ética,
científica  e  política.  Também  objetiva  desenvolver  competências  para  a
problematização de temas transversais no ensino e aprendizagem da matemática
na educação básica. (ibidem, p. 114)

Também sobre as disciplinas de PPE o projeto pedagógico do curso destaca

que:

Nas  Disciplinas  de  Pesquisa  e  Processos  Educativos  I,  II,  III  e  IV,  a
interdisciplinaridade se dará na execução das 60h de Prática como Componente
Curricular,  onde  os  estudantes  executarão  atividades  de  pesquisa  de  campo
dentro da área da Matemática. Atendendo ao que orienta o parágrafo 1º do artigo
8 da Portaria normativa nº 009 de novembro de 2016, que contempla campos de
saber específicos destinados a caracterização da área específica de formação.
(ibidem, p. 43)

Por meio destes documentos norteadores fica claro que o objetivo das PPEs é

a aproximação do professor em formação ao seu futuro campo de atuação e que este é

espaço  curricular  privilegiado  para  este  fim,  antecedendo  e  apoiando  os  estágios

curriculares obrigatórios.

2 METODOLOGIA

Este trabalho, enquanto primeira parte do projeto, foi desenvolvido por meio de

uma  pesquisa  documental  no  plano  de  ensino  da  disciplina,  nos  planejamentos  de

visitação  às  escolas  e  nos  trabalhos  apresentados  pelos  estudantes  que  cursaram

Pesquisa e Processos Educativos I no primeiro semestre de 2019. Tendo como objetivo

entender de que forma a disciplina vem sendo desenvolvida em sala de aula e também

verificar, dentre as observações realizadas pelos estudantes, o que mais lhes chamou a

atenção, quais aspectos da escola básica foram evidenciados e como este contato prévio

com as escolas de educação básica pode trazer benefícios a sua formação enquanto

futuro professor. 

Para a obtenção da amostra, buscou-se saber, inicialmente, a quantidade de

matriculados na disciplina de Pesquisa e Processos Educativos I do curso de Licenciatura

em Matemática no primeiro semestre de 2019. Conforme dados obtidos na Coordenação

de  Registros  Acadêmicos,  52  estudantes  estavam  matriculados  na  disciplina  e

3
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frequentando  as  aulas,  29.  Os  trabalhos  finais  desenvolvidos  pelos  alunos  foram

realizados em grupos, assim optou-se por analisar todos os trabalhos, em um total de

sete.

Utilizou-se  como  abordagem  metodológica,  a  qualitativa  de  cunho

interpretativo, tendo por base as orientações presentes na Análise de Conteúdo de Franco

(2008) e Bardin (2004).

De  posse  dos  trabalhos  finais  apresentados  pelos  acadêmicos  buscou-se

verificar  quais  aspectos  da  escola  básica  foram  recorrentes  e  analisá-los  à  luz  do

referencial teórico.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Constatou-se,  nesta  primeira  parte  da  pesquisa,  ao  analisar  a  ementa  da

disciplina de Pesquisa e Processos Educativos I, ofertadas no primeiro semestre de 2019,

inserida no Projeto Pedagógico do Curso, em comparação com o plano de ensino, que as

60 horas de prática como componente curricular,  no plano de ensino,  estão descritas

como  “Atividades  Complementares”  com  uma  pequena  descrição  de  que  serão

desenvolvidas através de orientações, visitas técnicas e exposição de trabalhos. 

No  item  “Critérios  de  Avaliação”  do  Plano  de  Ensino  estão  previstos  os

seminários em grupo, que foram apresentados com base nas visitas técnicas realizadas

nas escolas da região para observação do cotidiano escolar e que geraram os trabalhos

finais analisados.

Ao analisar os trabalhos de final de semestre, apresentados na disciplina pelos

estudantes, a fim de examinar o entendimento dos acadêmicos, quanto à prática como

professor, no seu planejamento e desenvolvimento das atividades diárias, verificou-se que

os professores em formação desconhecem a realidade da escola pública.

Tal percepção, se deu no que se refere aos aspectos da escola básica, os

acadêmicos destacaram como primeiras impressões a falta de manutenção dos prédios,

bibliotecas improvisadas e o empenho dos professores das escolas em desenvolverem

projetos extraclasse mesmo sem uma estrutura básica de apoio.

Os  resultados deste  trabalho ainda estão em fase de análise  e pretendem

abarcar as reflexões dos acadêmicos do Curso de Licenciatura em Matemática, sobre a

prática que, segundo o PPC, deve envolver “o planejamento e discussões sobre questões

curriculares e eventos em sala de aula, despertando a atenção do licenciando para seu

desenvolvimento contínuo enquanto professor de Matemática.”

4
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta  primeira parte  do estudo proporcionou o início  de  discussões sobre o

primeiro contato dos acadêmicos com a prática na escola básica. Os resultados ainda

estão em análise mas arrisca-se a contribuir para o debate acerca da temática, indicando

o desconhecimento dos acadêmicos em relação a realidade da escola básica no Brasil.

Em relação às condições físicas das escolas destacadas pelos acadêmicos nos

apoiamos em Paulo Freire para confirmar que:

“Há uma pedagogicidade indiscutível  na materialidade do espaço. Por menores
assim da cotidianidade do professor, portanto igualmente no aluno, a que quase
sempre pouca ou nenhuma atenção se dá, têm na verdade um peso significativo
na avaliação da experiência docente. (FREIRE, 2015, p.45)

Porém,  apesar  de  todas  as  limitações  estruturais,  os  acadêmicos  puderam

perceber  um  grande  empenho  dos  professores  em  desenvolverem  projetos  que

envolvessem os alunos destas escolas com o cotidiano e o espaço escolar, despertando

um sentimento de pertencimento e valorização deste espaço. Tendo um olhar sensível

aos acontecimentos e relações no interior da escola. 

Estas  observações  trazidas  por  meio  dos  trabalhos  finais  da  disciplina,

acabaram por  refletir  positivamente na formação dos acadêmicos,  reforçando assim a

importância desta prática como componente curricular enquanto contato do professor em

formação com seu futuro campo de trabalho.
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Resumo: Apresenta-se, neste artigo, parte de uma proposta didática diferenciada desenvolvida na disciplina 
de Tecnologias Digitais do Ensino de Matemática (TDEM) do Instituto Federal Catarinense – Campus 
Avançado Sombrio (IFC-CAS). Por meio do software GeoGebra, a proposta teve como objetivo trabalhar 
prova matemática em sala de aula, pois considera-se que a demonstração é fundamental para a matemática, 
e deve estar presente em determinadas etapas da construção do conhecimento. Além disso, a prova 
matemática apresenta certo grau de complexidade podendo desmotivar alunos para realizar tais 
demonstrações. De forma qualitativa e exploratória buscou-se novas formas de se explorar o ensino e 
aprendizagem da matemática escolar no que se refere a teoremas da geometria plana. Neste artigo são 
sugeridos três teoremas: da soma dos ângulos internos do triângulo; do paralelogramo e o da base média. 
As possibilidades apresentadas no decorrer do artigo enfatizam a importância do software para o 
desenvolvimento lógico-dedutivo do aluno, assim como outras habilidades trabalhadas transversalmente ao 
utilizarmos o software em aula. Com o GeoGebra, um ambiente de geometria dinâmica (GDE), é possível 
escolher diversos caminhos possíveis de serem seguidos para as demonstrações de teoremas em geral, e 
com o estudo destes caminhos, os alunos podem construir conceitos e propriedades presentes na geometria 
plana. 
 
Palavras-Chave: prova matemática, geometria dinâmica, teoremas da geometria plana. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A demonstração é fundamental para a matemática e deve estar presente em 

determinadas etapas da construção do conhecimento. Assim como na ciência matemática, 

pode-se apresentar na matemática escolar a mesma ideia para a prova dos teoremas 

estudados na geometria plana, levando ao aluno a entender o real sentido do que o 

professor está lhe afirmando. No entanto, apesar da importância apresentada, usualmente 

o que se nota é o abandono desta prática pelos professores, ou quando realizada, tem 

intuito de memorização para aprovação em exames finais (AMADO, SANCHEZ, PINTO, 

2015). Para contribuir na prova matemática juntam-se as tecnologias digitais para o ensino 

(TD), as quais são apresentadas por diversos pesquisadores (Gravina, 2001; Medeiros, 

2016; Basso e Notare, 2018) como uma alternativa importante para argumentação e prova. 

Dentre as TD, destacam-se os ambientes de geometria dinâmica (GDE), os quais trazem 

um espaço para a realização e demonstração de prova matemática que são capazes de 

ilustrar de forma bastante compreensível ao aluno, no que se refere a generalização. 

A possibilidade de movimentar figuras construídas com propriedades geométricas 
que as definem faz realçar regularidades e propriedades importantes no processo 
de argumentação, que se mantêm estáveis durante o movimento e proporcionam 
um espaço para a elaboração, teste e validação de conjecturas, etapas importantes 
do processo dedutivo. (BASSO, NOTARE, 2018, p. 2). 
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Villiers (2002) aponta outras funções da prova matemática: explicar o porquê de 

determinada afirmação; descobrir novos resultados utilizando caminhos diferentes; a 

sistematização do pensamento do aluno. Assim como Villiers (2002), Basso e Notare (2018) 

apontam as necessidades das discussões sobre a importância da prova matemática nas 

salas de aula. Afirmam que os GDE “provocam nos estudantes a necessidade de provar 

para comprovar o que está sendo observado e abstraído do processo de experimentação 

e descoberta” (p. 2). 

Gravina (2015, p. 244) apresenta ainda diversos aspectos que mostram o 

potencial semiótico presente no GeoGebra. Dentre eles, a autora cita que “as regularidades 

observadas mediante manipulação da figura dinâmica, informam sobre regularidades que 

não foram declaradas – os fatos implícitos. Esses fatos implícitos, por sua vez, são 

passíveis de explicação via argumentação dedutiva”. Além disso, Medeiros (2016, p. 10) 

destaca o seu potencial “em relação às metodologias do tipo quadro e giz”. 

Com base na relação dos estudos de (VILLIERS, 2002; GRAVINA, 2001, 2015; 

MEDEIROS, 2016; BASSO e NOTARE, 2018), por meio do GeoGebra, o objetivo deste 

artigo é apresentar parte de uma proposta didática, desenvolvida na disciplina de TDEM do 

IFC-CAS, buscando novas formas de se explorar o ensino e aprendizagem da matemática 

escolar, no que se refere ao estudo de teoremas da geometria plana. 

 

2 METODOLOGIA 

 

No que segue, apresenta-se parte uma proposta didática utilizando-se como 

recurso didático o GeoGebra para a demonstração de teoremas da geometria plana a nível 

de ensino médio. A ideia foi utilizar-se das propriedades dos objetos geométricos para 

construí-los, e não de ferramentas automáticas do software, levando o aluno a conjecturar, 

argumentar e provar o teorema em questão. A sequência dos teoremas escolhidos foi em 

relação ao aumento do nível de dificuldade a partir do qual o aluno será desafiado a 

demonstrar teoremas cada vez mais complexos. Para iniciar as atividades parte-se do 

pressuposto de que os alunos conhecem o básico do software, e, portanto, tem domínio 

sobre as ferramentas mais simples que serão utilizadas.  

Inicia-se, então, a exposição do primeiro teorema: A soma dos ângulos internos 

de um triângulo tem 180º. Solicita-se aos alunos que marquem três pontos distintos não 

colineares formando os segmentos 𝑨𝑪̅̅ ̅̅ , 𝑨𝑩̅̅ ̅̅  e 𝑩𝑪̅̅ ̅̅  construindo um triângulo qualquer 

conforme figura 1. 
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Figura 1 - Triângulo ABC qualquer 

 

Fonte: Os autores (2019) 

A partir da construção, questiona-se: como provar, utilizando as ferramentas do 

software, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo será sempre 180º? 

Logicamente, não é permitido aos estudantes utilizarem a ferramenta “ângulos” e 

simplesmente mostrar a soma deles, pois isso está explícito no teorema em questão. Uma 

das sugestões para demonstração é utilizar retas paralelas, por meio da congruência de 

ângulos, para provar a soma que resultará em 180º. Para tanto, pede-se uma reta f 

passando pelo lado 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  do triângulo, e outra reta g paralela a f, passando pelo vértice B 

oposto ao lado em que passa a reta f. Também pede-se uma reta transversal h às retas f e 

g, passando pelo lado 𝐴𝐵 ̅̅ ̅̅ ̅do triângulo e destacam-se os ângulos como na figura 2. 

Figura 2 – Registro dinâmico1 (Gravina, 2015) 

 

Fonte: Os autores (2019) 

 Para concluir o teorema, mostra-se aos alunos que os ângulos destacados em 

vermelho são correspondentes e, portanto, congruentes; os destacados em cinza são 

alternos internos em retas paralelas, logo, também serão congruentes; e juntamente ao 

ângulo azul formam 180º, pois estão apoiados em uma mesma reta. Este primeiro teorema 

é, de fato simples, mas atua como um bom ponto de partida para utilizar o software em 

demonstrações de teoremas, devido a ser realizado com poucas ferramentas e etapas, e 

que já dá uma ideia de caminhos a serem seguidos nos futuros teoremas. Ao movimentar-

se a construção, nota-se que ela preserva as propriedades dos objetos construídos, não se 

deformando, e mantendo o teorema em questão. Isso pode ser notado na figura 2, na qual 

mostram-se duas imagens da construção comprovando que o teorema se mantém. Como 

afirmam Basso e Notare (2018), as propriedades são mantidas mesmo sob a ação do 

movimento, realçando as regularidades e com isso proporcionando a demonstração.  
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Sugere-se a seguir a demonstração do teorema do paralelogramo, pois este 

serve para provar o próximo da sequência, requerendo poucos comandos para sua 

construção. Nesta etapa considera-se que os alunos tendem a sugerir caminhos para 

provar, uma vez que estão mais familiarizados com o processo de provar matematicamente 

um teorema. Primeiramente, apresenta-se o teorema: Se um quadrilátero ABCD tem um 

par de lados paralelos e congruentes, o quadrilátero é um paralelogramo. No início da 

demonstração, pede-se a construção de duas retas paralelas f e g. Logo após, marcar em 

f um segmento 𝐷𝐸̅̅ ̅̅  de tamanho qualquer, que esteja apoiado em outros dois pontos 

diferentes dos que foram destacados na reta f; seguidamente fazer um vetor que tenha 

origem na reta f em que está apoiada o segmento, e termine na reta g paralela à f. Então, 

fazer a translação deste segmento, para obter dois segmentos congruentes e paralelos, 

nesse caso, 𝐷𝐸̅̅ ̅̅  e 𝐷′𝐸′̅̅ ̅̅ ̅̅ , e então com a ferramenta ‘polígono’ ligar os pontos DEE’D’D 

formando um paralelogramo conforme na figura 3, na qual apresentam-se duas imagens 

simulando movimentação, mantendo as propriedades do objeto matemático construído. 

Figura 3 - paralelogramo DEE’D’. 

 

Fonte: Os autores (2019) 

Agora, para provar o teorema, tudo o que se precisa fazer é provar que os 

segmentos 𝐷𝐷′̅̅ ̅̅ ̅ e 𝐸𝐸′̅̅ ̅̅ ̅ são paralelos e congruentes. Para isso, pede-se a construção de uma 

diagonal 𝐸𝐷′̅̅ ̅̅ ̅, e então faz-se uma análise dos dois triângulos formados conforme figura 4. 

Figura 4 - Prova por LAL 

 

Fonte: Os autores (2019) 

Uma vez que os triângulos DED’ e E’D’E possuem um lado 𝐸𝐷′̅̅ ̅̅ ̅ em comum, lados 

𝐷𝐸̅̅ ̅̅  e 𝐷′𝐸′̅̅ ̅̅ ̅̅  congruentes devido a forma que foram construídos por meio de translação, e os 

ângulos destacados em vermelho também congruentes devido a serem alternos internos 

em retas paralelas, pode-se afirmar pelo critério Lado-Ângulo-Lado (LAL), que os triângulos 
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DED’ e E’D’E são congruentes. Agora, como os triângulos são congruentes, os ângulos �̂� 

e 𝐸′̂ são congruentes, e por último, os lados 𝐷𝐷′̅̅ ̅̅ ̅ e 𝐸′𝐸̅̅ ̅̅ ̅  são também congruentes, provando 

assim que o quadrilátero DEE’D’ é um paralelogramo. Observa-se que pela propriedade do 

paralelogramo a figura possui ângulos opostos congruentes. 

Após a demonstração do teorema do paralelogramo, parte-se para a 

demonstração do teorema da base média de um triângulo. Primeiramente, mostra-se aos 

alunos o teorema: Se um segmento tem extremidades nos pontos médios de dois lados de 

um triângulo, então ele é paralelo ao terceiro lado e tem metade do comprimento do terceiro 

lado. Recomenda-se a construção do triângulo para mostrar exatamente do que se refere. 

Para isso, constrói-se um triângulo qualquer e em dois de seus lados acha-se o ponto 

médio. Solicitar que tracem um segmento de extremidades nos dois pontos médios 

destacados, como na figura 5. 

Figura 5 - triângulo qualquer 

 

Fonte: Os autores (2019) 

Explicar aos alunos que o terceiro teorema afirma que o segmento 𝐷𝐸̅̅ ̅̅  será 

paralelo e terá metade do comprimento do segmento 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ . Inicialmente, pedir para que os 

alunos façam uma reta passando por 𝐷𝐸̅̅ ̅̅ , e uma reta paralela a 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ , passando pelo ponto 

B e fazer a intersecção das duas retas, como na figura 6. 

Figura 6 - Reta paralela a 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  passando por B, e reta passando por 𝐷𝐸̅̅ ̅̅ . 

 

Fonte: Os autores (2019) 

Agora, para provar que o segmento 𝐷𝐸̅̅ ̅̅  é paralelo e tem metade do comprimento 

de 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , utiliza-se os triângulos CDE e BFE. Se E é ponto médio de 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ , então 𝐶𝐸̅̅̅̅  é 

congruente a 𝐵𝐸̅̅ ̅̅ . Os ângulos CED e BEF são congruentes, pois são opostos pelo vértice. 

Por fim, os ângulos FBE e DCE são congruentes, pois são alternos internos. Com essas 

três afirmações, e pelo critério Ângulo-Lado-Ângulo (ALA), os triângulos CDE e BFE são 

congruentes. Então, se os triângulos CDE e BFE são congruentes, temos que 𝐵𝐸̅̅ ̅̅  é 
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congruente a 𝐶𝐷̅̅ ̅̅ . Por sua vez, se 𝐶𝐷̅̅ ̅̅  é congruente a 𝐴𝐷̅̅ ̅̅  pois D é ponto médio de 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ , temos 

que 𝐵𝐹̅̅ ̅̅  é congruente a 𝐴𝐷̅̅ ̅̅ , e como estão apoiadas em retas paralelas, os segmentos 𝐵𝐹̅̅ ̅̅  e 

𝐴𝐷̅̅ ̅̅  são congruentes e paralelos. Logo, pelo teorema do paralelogramo, é possível afirmar 

que ABFD é um paralelogramo. Se ABFD é paralelogramo, temos 𝐷𝐹̅̅ ̅̅  congruente e paralelo 

a 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , e se os triângulos CDE e BFE são congruentes, temos que 𝐷𝐸̅̅ ̅̅  e 𝐸𝐹̅̅ ̅̅  são congruentes. 

Logo, se 𝐷𝐹̅̅ ̅̅  é congruente a 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  e E é ponto médio de 𝐷𝐹̅̅ ̅̅ , temos que 𝐷𝐸̅̅ ̅̅  tem metade do 

comprimento e é paralelo a 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , provando assim o teorema. Na figura 7 apresentamos duas 

imagens da construção mostrando a invariância das propriedades sob o efeito do 

movimento efetuado na construção. Essa movimentação proporciona a conjectura e prova 

conforme afirmado por Gravina (2015). 

Figura 7 - movimentação do triângulo. 

 

Fonte: Os autores (2019) 

Estes foram três teoremas sugeridos com o objetivo de mostrar, em diferentes 

graus de complexidade, o potencial que o software GeoGebra tem para servir como recurso 

na construção dos conceitos referentes aos teoremas aqui apresentados. A liberdade 

criativa disponibilizada pelo GeoGebra é útil em um conceito que muitas vezes é preso em 

uma ou outra forma de resolução, além da questão sistemática em que os alunos são 

geralmente submetidos. Eles (alunos) têm que, além de entender, formular o pensamento 

sistematizado da resolução, e expor de forma coerente as etapas da sua demonstração, e 

isso contribui significantemente na construção de seu conhecimento. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Estas atividades foram trabalhadas na disciplina TDEM do curso de ensino 

superior de licenciatura em matemática do IFC-CAS, e a partir desta aplicação, inferiu-se 

conclusões sobre a utilização do GeoGebra para argumentação e prova. Não se 

apresentam as construções dos acadêmicos2, somente destacam-se discussões sobre as 

práticas destes as quais levaram às afirmações que seguem. 

                                                        
2 Devido ao espaço de escrita do artigo. 
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Com base no que foi apresentado pode-se destacar alguns pontos cabíveis de 

discussão. Primeiramente, é preciso discutir os motivos para se usar o GeoGebra, e não 

outro software para uma aula de demonstração. Como um GDE, o GeoGebra se destaca 

mesmo entre outros softwares da mesma área, devido a diversos fatores estruturais e uma 

gama maior de possibilidades, além dos diferentes registros de representação que ele 

oferece (Gravina, 2015), tornando-o muito completo. Então, é notável o desempenho 

superior do GeoGebra em relação a outros softwares de geometria dinâmica tais como o 

Régua e Compasso, por exemplo. 

Sobre as dificuldades encontradas para ensino de prova matemática nas 

escolas, como mencionado anteriormente, Amado, Sanchez e Pinto (2015) destacam que 

muitas vezes a prova matemática sequer é trabalhada em sala de aula. Isso pode estar 

relacionado à falta de preparo dos professores, ou mesmo ao pensamento de que é uma 

parte da matemática com menos importância do que as outras. Neste sentido, o curso de 

licenciatura do IFC-CAS já insere em sua matriz curricular uma disciplina que trata da 

incorporação da tecnologia digital para o ensino de matemática, procurando minimizar a 

resistência da inserção da TD em sala de aula na educação básica. 

Também pode existir um problema relacionado à ausência de interesse dos 

alunos por esse tema, pois as demonstrações comumente estão vinculadas a aulas chatas 

ou monótonas. Então, simplesmente por se tratar de uma metodologia diferente, o fator 

motivacional que o GeoGebra traz para os alunos pode ser um diferencial, pois não mais 

será uma aula expositiva por parte do professor, e sim uma aula mais ativa, na qual o aluno 

tem voz, e está sendo instigado a todo o momento para buscar por novas formas, novos 

conhecimentos. Ele é o sujeito em ação, fazendo conjecturas, argumentação e prova, e não 

somente o professor fazendo a demonstração e o aluno sendo um mero expectador. Uma 

das características principais do GeoGebra, que é a liberdade de criação, poderá atrair a 

atenção do aluno e desvincular do pensamento de figuras rígidas e imutáveis, que muitas 

vezes estão presentes nos pensamentos dos estudantes. Com a possibilidade de 

movimentar sua construção, feita a partir de propriedades, os alunos serão capazes de 

observar diversos pontos interessantes na construção. Por exemplo, utilizando qualquer 

triângulo imaginado por ele, provar que a soma dos ângulos internos será sempre 180º. 

Neste sentido, o aluno poderá construir seu conhecimento a partir de suas próprias ações. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A matemática é considerada por muitos uma disciplina difícil e complexa, e que 

consequentemente não é atrativa aos alunos, mas quando se trata de prova em 
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matemática, a situação é ainda pior. Para os estudantes, pode ser difícil entender 

demonstrações que às vezes são complexas, em uma disciplina que já não lhe agrada. A 

ideia proposta neste artigo é apresentada como uma alternativa para o problema citado, 

expondo pontos interessantes de serem notados na dinâmica tradicional de sala de aula, 

na qual a prova matemática nunca tem um foco grande dentro da disciplina, e é tratada 

com caráter apenas verificativo. A ideia de trazer TD para o auxílio em sala de aula não é 

nova, e mesmo com as dificuldades estruturais que podem ser encontradas no caminho, é 

uma opção muito válida e o professor deve estar em constante reflexão sobre trazê-la para 

suas aulas. A dinamicidade apresentada no GeoGebra é importante no que diz respeito a 

demonstrações no campo da matemática, pois enquanto o aluno busca provar determinado 

teorema, ele desenvolve o pensamento lógico-dedutivo, exercita e entende conceitos e 

propriedades presentes de forma direta e indireta nas figuras, organiza sistematicamente 

seu pensamento, dentre outras habilidades. 
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Resumo: O ensino é um processo educacional que está o tempo todo se renovando, assim como 
as tecnologias. O uso das tecnologias da informação e comunicação (TIC) são importantes 
ferramentas que podem ser utilizadas em sala de aula para facilitar a compreensão dos conteúdos 
pelos estudantes. O presente artigo tem como objetivo usar as TICs para o ensino de Química, além 
de promover a interdisciplinaridade, no qual se propõe um tema ambiental com abordagens nas 
disciplinas de Química e Geografia. O trabalho foi desenvolvido no âmbito do Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) em parceria com o Instituto de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina, Campus Criciúma e organizado em três etapas: planejamento de uma 
sequência didática interdisciplinar; intervenção em sala de aula com a utilização de duas plataformas 
digitais no ensino de estequiometria; e a contextualização das questões ambientais com o plantio de 
mudas de árvores nativas. As plataformas escolhidas foram a Calculadora de CO2 (gás carbônico) 
e o Socrative. As atividades foram desenvolvidas em duas turmas do Campus: o primeiro ano 
Técnico Integrado em Química e o segundo ano do Técnico Integrado em Edificações do IFSC. 
Portanto, espera-se que a escola ao acompanhar os avanços tecnológicos do século presente, 
busque se adequar e se instrumentalizar para o uso da tics, e dessa forma, contribuir para melhorar 
o processo educativo. 
 
Palavras-Chave: TICs, Ensino de Química, Interdisciplinaridade.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O ensino é um processo educacional que está o tempo todo se 

renovando, assim como as tecnologias. De acordo com Correia e Santos (2013), o 

atual período está rodeado pela intervenção tecnológica, a Internet e as ferramentas 

das tecnologias da informação e comunicação (TIC), as quais têm sido instrumentos 

de transformação capazes de estabelecer novos conceitos de interação social. 

Dentro das salas de aula, conforme os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1999), as tecnologias devem ser utilizadas para o ensino, para que o 

conhecimento não seja transmitido apenas de forma tradicional. A partir disso, 

conforme Cavalcante, Damasceno, Forbeloni (2012) o uso das TICs na educação 

visa melhorar o processo educativo, convertendo as tecnologias em um instrumento 

que auxilia o trabalho pedagógico do docente, tornando as aulas mais atrativas aos 

estudantes. 

 Desta maneira, Silva (2003) relata que não basta introduzir as 

tecnologias dentro das salas de aula, precisa-se pensar em como aplicá-las e como 
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o uso das mesmas podem auxiliar no aprendizado dos alunos. Diante disso, uma 

das formas de aplicar as TICs é através de atividades interdisciplinares. Nas 

palavras de Bonatto et al. (2012, p. 3-4) 

A interdisciplinaridade é uma temática que é compreendida como uma 
forma de trabalhar em sala de aula, no qual se propõe um tema com 
abordagens em diferentes disciplinas. É compreender, entender as partes 
de ligação entre as diferentes áreas de conhecimento, unindo-se para 
transpor algo inovador, abrir sabedorias, resgatar possibilidades e 
ultrapassar o pensar fragmentado. É a busca constante de investigação, 
na tentativa de superação do saber. 

 

De acordo com Bonatto et al. (2012), a interdisciplinaridade não tem 

pretensão de criar uma nova disciplina, todavia tem como objetivo abordar os 

conhecimentos adquiridos nas demais disciplinas para resolver problemas ou 

compreender os fenômenos pontuados.  

Nesse contexto, com o objetivo de facilitar o processo de ensino e 

aprendizagem, planejou-se uma atividade interdisciplinar utilizando duas 

plataformas digitais para o ensino de estequiometria contextualizadas com a 

temática ambiental. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O projeto foi desenvolvido no âmbito do Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência, PIBID - Núcleo de Química, edital 2018, em parceria com 

o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Campus Criciúma. 

O desenvolvimento das atividades ocorreu em três etapas: planejamento 

da sequência didática interdisciplinar; intervenção em sala de aula com a utilização 

de duas plataformas digitais no ensino de estequiometria; e a contextualização das 

questões ambientais com o plantio de mudas de árvores frutíferas.  

O projeto iniciou-se com a preparação de uma sequência didática 

envolvendo as disciplinas de Química e Geografia, a sequência foi organizada em 

quatro momentos: contextualização da temática ambiental e a aplicação da 

calculadora de CO2; apresentação do conteúdo de estequiometria; atividade 

avaliativa a partir da plataforma Socrative; e o plantio de mudas de árvores no 

campus Criciúma.  

Para tanto, realizou-se uma pesquisa a fim de escolher as TICs 

relacionadas ao tema programado, as plataformas escolhidas foram a Calculadora 

de CO2 (gás carbônico) e o Socrative.  A intervenção ocorreu em duas turmas do 
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ensino médio: no segundo ano do técnico integrado em Edificações e no primeiro 

ano do técnico integrado em Química. Para estas atividades, foram necessárias 

quatro aulas de cinquenta e cinco minutos cada, da disciplina de Química e duas 

aulas de cinquenta e cinco minutos da disciplina de Geografia para o plantio de 

mudas de árvores.  

Após a delimitação das plataformas e o tema de abordagem para 

intervenção em sala de aula, preparou-se uma apresentação de slides sobre 

sustentabilidade e aquecimento global. 

A intervenção ocorreu no laboratório de informática do campus para 

utilização da plataforma da calculadora de CO2, onde cada aluno pôde verificar sua 

emissão de CO2 e calcular quantas árvores seriam necessárias plantar para 

minimizar os danos causados pelas emissões do gás. Após a utilização da 

plataforma o professor da disciplina de Química abordou o conteúdo de 

Estequiometria, utilizando reações químicas relacionadas à combustão de gases 

poluentes emitidos na atmosfera.  

No terceiro momento, no laboratório de informática, os alunos foram 

organizados em duplas e aplicou-se um quiz online com oito perguntas, envolvendo 

o conteúdo de Estequiometria contextualizadas com a temática ambiental chamado 

“Corrida Espacial”, disponível na plataforma Socrative. As questões lançadas 

tencionaram abordar, prioritariamente, assuntos comuns do dia a dia como, por 

exemplo, o quanto de CO2 é emitido com a combustão de uma determinada massa 

de gasolina, e diferentes quantidades de massa de metano, em diferentes 

situações. Também, havia para determinar o número de mols de CO2 a partir da 

combustão de determinada quantia de mols de butano, o volume de CO2 que reage 

na reação da fotossíntese com determinada condição, o quanto de carbonato de 

Cálcio, utilizado para corrigir a acidez do solo, reage com determinada massa de 

ácido clorídrico, entre outras. 

O último momento da sequência didática ocorreu na aula de Geografia 

com o plantio de mudas de árvores frutíferas obtidas pelo Campus no horto 

municipal. Os alunos dividiram-se em seis equipes com cinco integrantes e 

realizaram a ação nos locais definidos pelo professor da disciplina no Campus 

Criciúma.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Os resultados obtidos durante as intervenções com a turma foram 

satisfatórios, visto que o objetivo geral do projeto de ministrar uma aula diferenciada 

usando as TICs e trazendo elementos do cotidiano dos alunos foram alcançados, 

facilitando a compreensão do conteúdo de cálculo estequiométrico.  

Através da apresentação de slides sobre preservação ambiental, 

percebeu-se uma inquietação entre os estudantes. Eles conseguiram citar algumas 

causas e consequências dos impactos ambientais resultantes de seus maus 

hábitos, sendo uma delas a emissão em excesso de CO2 na atmosfera.  

Figura 01 – Material produzido para abordagem ambiental. 

 
 Fonte: Autores, 2019. 

Os alunos calcularam a quantidade de gás carbônico que emitem em seu 

cotidiano, através da calculadora de CO2, que é um instrumento disponível no site 

Iniciativa Verde, que traz como enunciado “Calcule sua Pegada de Carbono 

pessoal!”, permitindo ao usuário calcular o quanto, em toneladas, suas atividades 

diárias mais comuns emitem em média de CO2 na atmosfera, assim como, ao final, 

converte essa quantidade em número de mudas de árvores na mata atlântica 

poderiam ser plantadas para amenizar tal irradiação. Após calcularem, os discentes 

mostraram-se impressionados com a grande quantidade de CO2 produzida através 

de suas práticas e salientaram não ter conhecimento sobre isso, demonstrando 

surpresa e, ao mesmo tempo preocupação com o fato.  
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Figura 02 – Uso da calculadora de CO2. 

 
 Fonte: Autores, 2019.  

Essa atividade evidenciou a relação da Química nas ações do dia a dia, 

possibilitando uma reflexão sobre a importância da sustentabilidade. Além disso, os 

alunos conseguiram reconhecer a importância de mudar algumas atitudes simples 

como apagar as luzes de casa, utilizar o transporte público ou bicicletas, plantar 

uma árvore, entre outras, que parecem ser pequenos atos, mas podem reduzir 

significativamente as emissões de CO2 que contribuem para o aquecimento global.  

O interesse dos alunos pela temática ficou evidente devido à participação 

efetiva nas atividades propostas e discussões promovidas em sala, pois 

conseguiram associar exemplos do cotidiano com o que estava sendo explicado.  

Ao finalizar a contextualização, o conteúdo de estequiometria foi 

explicado com base em exemplos de reações envolvendo a temática ambiental, 

assim como, a atividade avaliativa realizada posteriormente. Foram elaboradas oito 

questões abordando conhecimentos sobre balanceamento de equações, grandezas 

químicas e as relações estequiométricas, como: massa molar, quantidade de 

matéria e volume molar. As questões foram respondidas por meio da plataforma 

Socrative, que é uma ferramenta que permite criar salas de aula virtuais para acesso 

de modo interativo e simultâneo, assim como, elaborar atividades de diferentes 

formatos. Pode ser encontrado de duas formas, site e aplicativo, ambos gratuitos. 

Um dos recursos de atividades que a plataforma possui é um formato de 

quiz com diferentes modelos, sendo utilizado o de “Corrida espacial”. Este formato 

é uma competição que pode ser feita individual ou em grupos, esta última sendo a 

adotada para o projeto, onde quem vai acertando as questões vai avançando na 

corrida, podendo isto ser acompanhado pelo(s) aluno(s) através da projeção na 

lousa, e ganha a corrida o(a) primeiro(a) aluno(a) ou equipe que completar 

corretamente todas as questões propostas. 
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Figura 03 – Questionário aplicado na plataforma Socrative.  

 
Fonte: Autores, 2019. 

Diante disso, observou-se que os discentes mostraram domínio do 

conteúdo de estequiometria, participaram ativamente da atividade proposta. Os 

resultados obtidos através das questões elaboradas, foram bons, uma vez que a 

maior parte das duplas obtiveram êxito ao solucionar os problemas propostos no 

quiz.  

Na aula posterior, com intuito de realizar o fechamento do projeto e 

proporcionar a interdisciplinaridade, salientando aos alunos a relação entre os 

conteúdos das disciplinas, foi proposto em parceria com a disciplina de Geografia, 

a ação de plantio das mudas de árvores frutíferas.   

A interdisciplinaridade foi destacada também na relação aos conteúdos 

que estavam sendo abordados na disciplina de Geografia como Aquecimento 

Global e Efeito Estufa, relacionando os conhecimentos sobre a emissão de CO2 

com as plantas e a importância das mesmas na natureza, promovendo a 

conscientização dos alunos.  

Essa última parte remeteu os estudantes os cálculos realizados na 

primeira aula, onde a Calculadora converteu a emissão de CO2 em quantidade de 

árvores. Esta foi uma forma encontrada de permitir que a atividade pudesse ser 

mais eficaz, buscando mostrar aos alunos a importância da preservação ambiental, 

uma temática que faz parte da formação cidadã, dessa forma, demonstrar que a 

Química não é uma disciplina isolada, e que o seu conhecimento, poderá influenciar 

de forma positiva em muitas decisões no dia a dia. Conforme afirmam Santos e 

Schnetzler (2014, p. 49): 

(...) a Química no Ensino Médio não pode ser ensinada como um fim em si 
mesma, senão estaremos fugindo do fim maior da Educação Básica, que 
é assegurar ao indivíduo a formação que o habilitará a participar como 
cidadão na vida em sociedade. Isso implica em ensino contextualizado, no 
qual o foco seja o preparo para o exercício consciente da cidadania. 
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Na perspectiva docente, o fato de os alunos estarem em um laboratório 

de informática, agrega na busca de aulas diferenciadas que os cativam, de forma 

que o conhecimento teórico pode ser melhor compreendido através de práticas 

pedagógicas inovadoras, como o uso das TICs. 

Figura 04 – Plantio de árvores no Campus.

 
 Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso das TICs para abordar os conteúdos em sala de aula é uma 

ferramenta importante para diversificar a didática de ensino. A escola ao 

acompanhar os avanços tecnológicos do século presente, deverá se 

instrumentalizar para o uso das TICs, e dessa forma, contribuir para melhorar o 

processo educativo. 

Diante do projeto proposto aos alunos, pode-se concluir que as 

atividades elaboradas contribuíram para adquirir o conhecimento do conteúdo de 

Química e Geografia. A atividade por ser aplicada de forma interdisciplinar, mostrou 

aos alunos que a Química está ligada diretamente aos problemas ambientais que 

enfrentamos atualmente e indicou a possibilidade de diminuir alguns destes 

impactos mudando pequenos hábitos do nosso cotidiano.  

Outro adendo foram as experiências que a intervenção agregou aos bolsistas 

do programa. O ato de planejar a sequência didática, as pesquisas bibliográficas e 

a experiência em sala de aula enriqueceram a formação acadêmica. 
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Resumo: A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que descreve os direitos humanos básicos, foi 
adotada pela Organização das Nações Unidas em 1948, prevendo a garantia de direitos nos âmbitos civis e 
políticos, bem como direito a uma vida digna a todos. A partir dessa declaração, assegurou-se também o 
Direito à Educação gratuita e de qualidade a todos. Diante disso, o projeto de extensão do IFSC/ Criciúma, 
Cinema e Direitos Humanos na Escola, propôs desenvolver, juntamente à disciplina de Estágio 
Supervisionado I, da quinta fase do curso de Licenciatura em Química do IFSC Campus Criciúma, um 
conjunto de ações a serem realizadas em escolas parceiras do município, utilizando materiais didáticos em 
formato de vídeo. Assim, o projeto de extensão tem como objetivo levar às escolas uma sessão de cinema, 
para despertar o interesse dos estudantes do Ensino Médio da rede pública de ensino, sobre os Direitos 
Humanos, tendo como foco a temática “Contribuindo para a Inclusão das pessoas com Deficiência”. A ação 
do projeto aconteceu na escola Ignácio Stakowski, localizada no município de Içara, no qual o tema  
escolhido pela diretora foi “Direito à Educação”. O propósito desta ação foi demonstrar a presença dos 
Direitos Humanos em nosso cotidiano e que a Educação é um direito assegurado a todos. A aplicação deu-
se através de uma sequência de atividades, tais como: a apresentação do tema; chuva de palavras e a 
apresentação de um curta-metragem para que possibilitasse uma discussão mais ampla sobre o assunto. 
 
Palavras-Chave: Direitos Humanos. Cinema. Educação. Inclusão. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações 

Unidas (ONU), de 1948, segundo o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 

(2018, p. 7): 

Desencadeou um processo de mudança no comportamento social e 
na produção de instrumentos e mecanismos internacionais de direitos 
humanos que foram incorporados ao ordenamento jurídico dos países 
signatários. Esse processo resultou na base dos atuais sistemas 
globais e regionais de proteção dos direitos humanos. 

 

Em contrapartida, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (2018), 

atualmente apresenta uma série de aspectos inquietantes no que se refere às violações 

de direitos humanos, tanto no campo dos direitos civis e políticos, quanto na esfera dos 

direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. 

De acordo com a resolução nº 1 de 30 de maio de 2012, em que se estabelece 

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, especificamente no Art. 5º 

diz que a Educação em Direitos Humanos tem como objetivo central a formação para a 

vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos Direitos Humanos como forma de 

vida e de organização social, política, econômica e cultural nos níveis regionais, nacionais 

e planetário. A partir disso, de acordo com o Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos (2018, p. 9), uma concepção contemporânea de Direitos Humanos incorpora os 

conceitos de cidadania democrática, cidadania ativa e cidadania planetária, que foram 
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inspirados nos valores humanistas, tendo como base princípios como a liberdade e 

igualdade. 

Conforme Fachinetto, Seffner e Santos (2018, p. 18-19): 

A compreensão moderna de direitos humanos está conectada com o postulado da 
dignidade humana universal: há um valor intrínseco à vida humana que a torna 
digna. E dessa dignidade, estendida a todos os seres humanos 
(independentemente de gênero, raça, credo ou nacionalidade), decorre um 
conjunto mínimo de direitos indivisíveis, inalienáveis e garantidos no âmbito global, 
escapando às fronteiras geográficas dos Estados nacionais. 

 Portanto, por se tratar de um assunto que remete à garantia de uma vida 

honrada, é de suma importância que os jovens tenham um maior conhecimento sobre 

isso, uma vez que os direitos humanos tratam de liberdades e garantias básicas, 

consideradas fundamentais para dignidade. 

Logo, como forma de levar o tema dos Direitos Humanos às escolas, propôs-se 

desenvolver através de um projeto de extensão, juntamente à disciplina de Estágio 

Supervisionado I, da quinta fase do curso de Licenciatura em Química do IFSC Campus 

Criciúma, um conjunto de ações a serem desenvolvidas em escolas parceiras, utilizando 

materiais didáticos em formato de vídeo. Ações estas contempladas por edital interno de 

extensão em desenvolvimento, com o objetivo de promover o respeito e a garantia dos 

Direitos Humanos, tendo como foco a temática “Inclusão das pessoas com deficiência”, 

de forma a apoiar a formação de cidadãos para a vida e para a convivência em 

sociedade, com o respeito mútuo, reconhecendo as diferenças, respeitando a diversidade, 

enfrentando todas as formas de preconceito e discriminação, em linha com o Pacto 

Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade e da Cultura de Paz e Direitos 

Humanos. 

O desenvolvimento do projeto aconteceu através de uma sequência de 

atividades na Escola de Educação Básica Ignácio Stakowski, localizada no município de 

Içara/SC, no qual o tema escolhido pela diretora do colégio foi “Direito à Educação”. O 

propósito desta ação foi demonstrar a presença dos Direitos Humanos em nosso 

cotidiano e que a Educação é um direito assegurado a todos. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Em princípio, a bolsista voluntária Patrícia Cachoeira Alfredo realizou uma 

abordagem na instituição onde estagia, a Escola de Educação Básica Ignácio Stakowski, 

para a qual apresentou a proposta do projeto “Cinema e Direitos Humanos na escola: 

Contribuindo para a inclusão das pessoas com deficiência” e mostrou a prévia do plano 

de trabalho, demonstrando o tema central a ser abordado - “Inclusão” - e indicando os 
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objetivos a serem alcançados com a aplicação da atividade. Após a resposta de aceitação 

da diretora do colégio, a bolsista voluntária sugeriu alguns subtemas que também 

poderiam ser trabalhos, sendo escolhido o assunto do “Direito à Educação”. 

Verificando-se a disponibilidade da instituição, reservou-se uma data e decidiu-

se sobre o público-alvo. Foram escolhidas duas turmas do primeiro ano do Ensino Médio, 

contando com aproximadamente 30 alunos no total. 

A proposta das atividades pode ser identificada de acordo com a sequência 

didática exposta a seguir no quadro 1 e detalhada posteriormente. 

 

Quadro 1 – Sequência Didática das atividades desenvolvidas na escola  

Atividade preparada Tempo destinado a cada atividade 

Apresentação da equipe 2 minutos  

Apresentação do Projeto 5 minutos 

Explicação da dinâmica  3 minutos 

Chuva de palavras  10 minutos 

Apresentação do primeiro vídeo:  

Direitos Humanos 

4 minutos 

Retomada a chuva de palavras  5 minutos 

Introdução à fala sobre Direito a Educação  5 minutos 

Apresentação segundo vídeo: 

Meu amigo Amigo Nietzsche 

15 minutos 

Espaço para consideração do vídeo  5 minutos 

Avaliação sobre o projeto 10 minutos 

Final: entrega do infográfico. 2 minutos  

Fonte: Autoras, 2019.  

A ação na escola iniciou-se com uma apresentação da equipe do projeto em 

desenvolvimento. A partir disso, realizou-se uma dinâmica intitulada “Chuva de Palavras” 

indagando aos alunos a comentarem o que eles conheciam sobre os Direitos Humanos, e 

após isso houve a apresentação de um vídeo, denominado “Direitos Humanos”, produzido 

pela ONU Mulheres Brasil de 2016, aproximando o assunto geral e relatando brevemente 

as pautas dos Direitos Humanos mais conhecidos. Em seguida, retomou-se a dinâmica 

perguntando se, após o vídeo, os estudantes queriam retirar ou acrescentar alguma 

palavra à Chuva de Palavras. 

Posterior a esse primeiro momento houve uma fala introdutória sobre o Direito 

a Educação e depois a apresentação de um segundo vídeo, intitulado “Meu amigo 

Nietzsche”, do autor Fáuston da Silva, de 2013, que envolve o tema “Direito à Educação”, 
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e logo depois, disponibilizou-se um espaço para considerações por parte dos alunos 

sobre o curta metragem. 

 Após as dinâmicas do projeto, entregou-se um questionário, conforme a 

figura 1, aos discentes sobre a apresentação do projeto, bem como um infográfico 

produzido de acordo com a figura 2, o qual aborda algumas curiosidades acerca dos 

Direitos Humanos. 

Figura 1 – Questionário  

 
Fonte: Autoras, 2019. 

 

Figura 2 - Infográfico sobre Direitos Humanos 

 
Fonte: Autoras, 2019. 

 

O desenvolvimento das ações mencionadas acima se deu pelas autoras do 

artigo e pela bolsista voluntária. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Escola Ignácio Stakowski recebeu de forma calorosa o projeto e colaborou 

em todos os momentos da aplicação do mesmo, estando disponível para qualquer ajuda e 

eventual dúvida, facilitando o acontecimento das atividades propostas, assim como 

também a bolsista voluntária. 

A escolha pelo tema “Direito à Educação” partiu da diretora da instituição, já 

que segundo ela, esse é um assunto que os alunos devem ter mais conhecimento para 

elucidar a importância da educação e como ela pode transformar suas vidas. 

Partindo da demanda da escola, procurou-se um curta metragem que engloba 

o assunto escolhido de forma mais dinâmica como foi o caso de “Meu amigo Nietzsche”. 

As aplicações das atividades ocorreram-se de forma produtiva, conforme figura 

3, cujas autoras estão desenvolvendo as ações. Assim, as dinâmicas realizadas foram 

bem aproveitadas e mostraram-se convenientes, uma vez que se obteve um bom retorno 

e participação por parte dos estudantes. Além disso, os vídeos conseguiram transmitir a 

mensagem central de forma clara e simples para os discentes. 

Figura 3 – Aplicação do Projeto 

 

Fonte: Autoras, 2019. 

 

As respostas dos questionários foram positivas e construtivas para o 

desenvolvimento do projeto, uma boa parte dos alunos responderam que as atividades 

desenvolvidas contribuíram para a sua vida. Além disso, tiveram-se muitos comentários 

de que a ação pode contribuir com seu conhecimento sobre a educação e sua forma de 

observar o mundo educacional, assim como os Direitos Humanos presentes, alcançando 

o principal objetivo desta ação: demonstrar a presença dos Direitos Humanos em nosso 

cotidiano e que a Educação é um direito assegurado a todos. 
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O projeto ainda está em andamento, desenvolvendo outras ações. O objeto do 

artigo se refere a uma ação já realizada. 

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A aplicação da atividade foi muito positiva e enriquecedora, engrandecendo a 

experiência em sala de aula para as futuras docentes bolsistas do projeto. O uso de 

dinâmicas e vídeos fez com que a exposição do tema se tornasse mais clara e 

compreensível por parte dos estudantes, sendo uma metodologia de ensino importante 

para a sala de aula. 

Averiguou-se que os alunos conseguiram absorver mais conhecimento sobre o 

Direito à Educação e os Direitos Humanos com as contribuições que tiveram tanto nos 

espaços de fala quanto no questionário entregue, alcançando os objetivos propostos pelo 

projeto. 
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Resumo: Este artigo objetiva verificar os indicadores da área interdisciplinar dos programas de pós-
graduação, e analisar onde o programa de pós-graduação em estudo se encontra com base no documento 
da área proposto pela CAPES. Para tanto, serão analisados os indicadores presentes no documento da 
área Interdisciplinar, o qual é condizente com o sistema nacional de pós-graduação (SNPG), cujo faz 
avaliação quadrienal dos programas de pós-graduação e faz a regulação dos mesmos. Para alcançar o 
objetivo proposto utilizou-se do delineamento exploratório, através de pesquisa bibliográfica em que foram 
analisadas as considerações a fim de conhecer melhor os indicadores da área interdisciplinar dos 
programas de pós-graduação, afim de analisar de que forma o programa deve atingir uma nota na próxima 
avaliação e quais são as metas que deve alcançar. Apresenta-se, resumidamente, a história da pós-
graduação, uma contextualização da área interdisciplinar, a câmaras da área interdisciplinar, e seus 
respectivos indicadores. Dentre os resultados, destacam-se, no geral: quanto aos indicadores o programa 
de pós-graduação em estudo se encontra na avaliação da CAPES, com conceito 3, mas sabe-se que deve 
melhorar a produção intelectual, mais especificamente as com extrato relevante do Qualis-CAPES A1 e A2, 
e buscar parcerias e convênios nacionais e internacionais com outras instituições. 
 
Palavras-Chave: Programas de Pós-Graduação, Avaliação de Programa de Pós-Graduação, Área 
Interdisciplinar, Indicadores. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

O sistema brasileiro de avaliação de programas de pós-graduação vem 

crescendo, buscando a eficiência e eficácia de suas avaliações, e por isso, o 

monitoramento do desempenho de Instituições de Ensino Superior (IES), por intermédio 

de sistemas de avaliação, tornou-se um mecanismo muito importante para o 

desenvolvimento dos cursos de pós-graduação stricto sensu.  

A pós-graduação brasileira foi institucionalizada na década de 1960, com a 

aprovação do parecer n. 977, de 1965, pela Câmara de Ensino Superior (CES) do então 

Conselho Federal de Educação (CFE). A pós-graduação é um dos melhores segmentos 

do sistema educacional brasileiro sob o critério do nível de qualidade alcançado, graças à 

sistematização e à institucionalização da prática científica de investigação, ao mesmo 

tempo em que, forma novas gerações de pesquisadores. (SEVERINO, 2006, p. 51-52). 
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A Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) foi o 

órgão responsável pela elaboração do Plano Nacional de Pós-Graduação stricto Sensu, 

em 1981, pelo Decreto nº 86.791 (CAPES, 2014). 

A Capes utiliza a Plataforma Sucupira, uma ferramenta para coletar 

informações, realizar análises e avaliações, a Plataforma deve disponibilizar, em tempo 

real e com transparência, as informações para a comunidade acadêmica (CAPES, 2017).  

A Área Multidisciplinar foi criada em 1999, e alguns anos depois em 2008 

passou a ser a Área Interdisciplinar, desde o período de sua criação essa área vem se 

destacando dentre as outras, com uma ampla criação de novos cursos interdisciplinares. 

(CAPES, 2018).  

Destaca-se que o documento da área interdisciplinar, aponta 5 dimensões de 

indicadores sendo elas: 1 – Proposta do Programa; 2 – Corpo Docente; 3 – Corpo 

Discente, Teses e Dissertações; 4 – Produção Intelectual e; 5 – Inserção Social e dentro 

de cada indicador existe suas diversas dimensões inseridas (CAPES, 2018). 

(1) Proposta do Programa: Deve haver coerência, pois a adequação da 

proposta do programa a área interdisciplinar é pré-requisito da avaliação do programa. 

(1.1) Coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de concentração, 

linhas de pesquisa, projetos em andamento e proposta curricular – avalia-se a adequação 

do programa às diretrizes de interdisciplinaridade. (1.2) Planejamento do programa - deve 

analisar o seu desenvolvimento futuro, contemplando os desafios da área na produção do 

conhecimento, suas metas quanto à inserção social. (1.3) Infraestrutura para ensino, 

pesquisa e extensão - levasse em conta a adequação da infraestrutura disponível para a 

formação interdisciplinar dos discentes, para o ensino, a pesquisa, as condições 

laboratoriais a infraestrutura de informática e de biblioteca disponíveis com definida aos 

objetivos do Programa.  

(2) Corpo Docente, esse indicador está ligado diretamente ao perfil do corpo 

docente PPG. (2.1) Perfil do corpo docente, consideradas titulações - diversificação na 

origem de sua formação, aprimoramento e experiência em orientação, a diversidade de 

instituições de formação, a distribuição do corpo docente pelas linhas de pesquisa, 

compatibilidade e integração do corpo docente com a PPG. (2.2) Adequação e dedicação 

dos docentes permanentes em relação às atividades de pesquisa e de formação do 

programa - as categorias de docentes no programa devem respeitar as definições 

estabelecidas na legislação vigente observa-se o equilíbrio na composição e na 

distribuição pelas categorias permanentes, colaboradores e visitantes, a atuação docente 

é avaliada levando em consideração a direção em projetos temáticos, a obtenção de 
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financiamentos de agências de fomento; a existência de projetos integradores com 

participação de docentes de diferentes áreas de origem que atendam a 

interdisciplinaridade. (2.3) Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os 

docentes do programa- é observado se as atividades de orientação e a carga horária em 

disciplinas estão bem distribuídas pelo quadro de permanentes; e se todos os docentes 

permanentes estão envolvidos em projetos de pesquisa vinculados ao programa. (2.4) 

Contribuição dos docentes para atividades de ensino e pesquisa na graduação – o 

docente tem que estimular os alunos de graduação a participarem dos projetos de 

pesquisa, para serem futuros ingressantes no PPG. 

(3) Corpo Discente, Teses e Dissertações, esse indicador fornece uma ampla 

visão de como o programa se encontra, como está o fluxo de alunos e quantos foram as 

dissertações defendidas. (3.1) Quantidade de teses e dissertações defendidas no período 

de avaliação - são verificados os números de dissertações e teses defendidas e 

aprovadas no período avaliado. (3.2) Distribuição das orientações das teses e 

dissertações defendidas no período de avaliação em relação aos docentes do programa - 

número de orientadores do quadro permanente com dissertações defendidas no período, 

é importante ocorrer o equilíbrio nas linhas de pesquisa. (3.3) Qualidade das teses e 

dissertações e da produção de discentes autores da pós-graduação e da graduação - na 

produção científica do programa, aferida por publicações e outros indicadores pertinentes 

à área. (3.4) Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores bolsistas - o 

tempo de formação de mestres e doutores e percentual de bolsistas titulados, gerando 

assim uma avaliação do tempo médio de titulação dos discentes, percentual de bolsistas 

que concluíram suas teses e dissertações, tendo como característica o fluxo de alunos.  

(4) Produção Intelectual, esse indicador é o mais importante no momento da 

avaliação, pois é o espelho de como está a produção cientifica do programa e de seus 

docentes e discentes. (4.1) Publicações qualificadas do Programa por docente 

permanente - é avaliada a produção intelectual do corpo docente, com e sem coautorias. 

(4.2) Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente 

do Programa - a produção distribuída equilibradamente pelo corpo docente permanente. 

(4.3) Produção técnica, patentes e outras produções - Considera-se o vínculo com a 

Proposta do Programa, com suas Áreas de Concentração, Linhas de Pesquisa e Projetos, 

e a coautoria discente. (4.4) Produção Artística, é avaliada com base no Documento 

Qualis da Área interdisciplinar. 

(5) Inserção Social, está ligada diretamente com o impacto na região o no país 

que o programa de pós-graduação oferece. (5.1) Inserção e impacto regional ou nacional 
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do programa - são observados os impactos educacional, social, cultural e tecnológico e 

econômico do programa, considerando a inserção dos egressos no mercado de trabalho, 

a capacidade do Programa atrair candidatos de diversas regiões do país e do exterior. 

(5.2) Integração e cooperação com outros programas e centros de pesquisa e 

desenvolvimento profissional relacionados à área de conhecimento do programa, com 

vistas ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação. Avalia-se a existência de 

intercâmbios, parcerias, projetos de cooperação e produção conjunta com outros 

programas. (5.3) Visibilidade ou transparência dada pelo programa - é verificada a 

disponibilização online das Teses e Dissertações, a manutenção de uma página web 

atualizada do programa, com informações acessíveis para o público em geral. 

Ressalta-se que os indicadores têm um papel fundamental na formulação, 

implementação e avaliação dos cursos. São os indicadores que geram o resultado da 

avaliação dos programas de pós-graduação, pois permitem estimar a efetividade das 

ações do programa e avaliar qual será a nota que o programa vai receber no momento da 

avaliação, e se eles estão sendo eficientes e eficaz em suas atividades. No entanto, os 

indicadores apenas podem cumprir esses papeis quando os pesquisadores compreendem 

efetivamente o que o documento da área interdisciplinar estabeleceu, quais são as suas 

características e como eles são construídos (CAPES, 2017). 

Para tanto pretende-se como objetivo: Verificar os indicadores da área 

interdisciplinar dos programas de pós-graduação, e analisar onde o programa de pós-

graduação em estudo se encontra com base no documento da área proposto pela 

CAPES?  

 

2 METODOLOGIA 

Quanto à abordagem metodológica, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, 

exploratória e descritiva (GIL, 2010). E segundo seus objetivos, esta pesquisa é 

caracterizada como exploratória: “tem como propósito proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito” (GIL, 2010, p. 27), o que exige o 

levantamento documental; para compreender a regulamentação e seus indicadores e os 

critérios da avaliação Capes, a análise documental aqui proposta, busca analisar os 

indicadores da área interdisciplinar conforme a CAPES avalia os programas de pós-

graduação. 

Busca-se informações relevantes sobre a evolução da Pós-graduação no 

Brasil, bem como área interdisciplinar e seus indicadores, métodos utilizados para 

avaliação dos programas de pós-graduação, e o resultado da avaliação quadrienal do 
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programa em estudo, já que o objetivo do artigo é verificar os indicadores da área 

interdisciplinar dos programas de pós-graduação, e analisar onde o programa de pós-

graduação em estudo se encontra com base no documento da área proposto pela 

CAPES? 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme o sistema de avaliação da CAPES, o presente estudo analisara os 

indicadores da área interdisciplinar, e o resultado quadrienal do programa de pós-

graduação que está sendo pesquisado neste trabalho, pois buscou evidenciar onde o 

mesmo se encontra na avaliação da CAPES, o seu conceito durante esse quadriênio. 

No quadro 1, apresentam os indicadores, a sua descrição o peso que ele tem 

em cada item, a avaliação que o programa de pós-graduação recebeu da avaliação 

CAPES e a analise final dos autores. 

Quadro 1 – Resultado Indicadores 
Indicadores Descrição Peso Avaliação Análise Final 

1 - Proposta 
do Programa 

1.1.Coerência,consistência,abrangência 
e atualização das áreas de 
concentração, linhas de pesquisa, 
projetos em andamento e proposta 

curricular. 

40.0 Muito Bom Neste item, em se tratando da coerência das linhas de 
pesquisa, projetos de pesquisa e de extensão, o Programa de 
Pós-Graduação em estudo possui forte vínculo com a 
graduação, desde a sua origem. Todos os docentes são ou 

foram professores no Curso de Graduação, o qual é baseado 
em três pilares, gestão, educação e computação, áreas que se 
replicam no programa de pós-graduação, nas 03 linhas de 
pesquisa:(1) tecnologia, gestão e inovação, (2) tecnologia 
educacional e (3) tecnologia computacional. Os laboratórios 
da graduação e pós-graduação possibilitam o convívio de 
graduandos e mestrandos e a troca de conhecimento dos 
mesmos. Consequentemente, os projetos de pesquisa e de 
extensão são realizados em conjunto com a graduação. 

1.2. Planejamento do programa com 
vistas a seu desenvolvimento futuro, 
contemplando os desafios internacionais 
da área na produção do conhecimento, 
seus propósitos na melhor formação de 
seus alunos, suas metas quanto à 
inserção social mais rica dos seus 
egressos, conforme os parâmetros da 
área 

40.0 Bom O programa tem planejado formar profissionais de alto nível 
comprometidos com o avanço do conhecimento, e fomentar 
ações interdisciplinares, visando qualificar a utilização dos 
meios pedagógicos e científicos para a formação profissional, 
promover a integração entre graduação e pós-graduação 
através das atividades de ensino, pesquisa e extensão. O 
egresso do programa de pós-graduação em estudo deve ser 
capacitado à docência superior. Esta capacidade o habilitará 
para o amadurecimento intelectual e ético com o 
desenvolvimento da aptidão necessária para o trabalho 
científico consciente e responsável nas áreas de abrangência 

do programa. 

1.3 Infraestrutura para ensino, pesquisa 
e, se for o caso, extensão. 

20.0 Muito Bom O Campus da UFSC em Araranguá passou por um processo 
significativo de transformação com vistas a sua consolidação 
no extremo sul do Estado de Santa Catarina. Instalado desde 
2009 na Unidade Mato Alto com área construída de 
2.506,03m2, que contempla 08 salas de aula, 04 Laboratórios 
de Informática, Auditório/Sala de Videoconferência, salas para 
professores, sala de reuniões e espaços para Administração e 
Secretaria Acadêmica. A partir de 2013, houve a implantação 
da nova Unidade Jardim das Avenidas com disponibilidade 
imediata de área construída fechada de 5.000m2 e a partir do 
segundo semestre, mais 5.000m2, onde estão disponibilizadas 
53 salas de aulas, 08 laboratórios de informática, Laboratório 
de Enfermagem, Laboratório de Anatomia, Laboratório de 
Microscopia, Lab. de Física, Lab. de Circuitos Elétricos, Lab. 
De Química, Salas para Professores, Sala de Vivências, 
Auditório, Biblioteca, área administrativa, Secretaria 
Acadêmica, Restaurante, Sala para mecanografia. A nova 
unidade também dispõe de uma incubadora, gerenciada pelo 
campus, implantada com recursos do Governo do Estado de 
Santa Catarina com apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa 
Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina 
(FAPESC) e da Secretaria de Desenvolvimento Regional de 
Araranguá (SDR). A incubadora contou com investimento de 
R$ 469.000,00 e está instalada em área construída de 300m2 
e devidamente equipada. Está vinculado ao programa de pós-
graduação, 8 laboratórios de pesquisas e todos tem um 
objetivo ser interdisciplinar. 

2 – Corpo 
Docente 

2.1. Perfil do corpo docente, 
consideradas titulação, diversificação na 
origem de formação, aprimoramento e 

30.0 Muito Bom O corpo docente do programa de pós-graduação em estudo, 
atuante no mestrado, é formado por 20 docentes: 14 
professores permanentes, 04 professores colaboradores e 02 
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experiência, e sua compatibilidade e 
adequação à Proposta do Programa. 

professores visitantes. Dentre os docentes do Programa, 09 
têm experiência de formação no exterior: 01 docente fez pós-
doutorado em instituições no exterior, 05 fizeram doutorado 
sanduíche e 01 fez doutorado pleno no exterior. O corpo 
docente agrega (08) laboratórios, onde funcionam os grupos 
de Pesquisa. É importante destacar que todos os 
computadores estão conectados à internet (rede wifi 

disponível em todo o campus – nas duas unidades da UFSC 
Araranguá) com acesso ao portal de periódicos da CAPES, 
provido pela instituição. A formação segue uma distribuição 
diversificada: 3 docentes formados em Engenharia de 
Produção; 3 em Engenharia Elétrica; 2 em 
Engenharia/Tecnologia/Gestão; 3 em Engenharia Metalúrgica; 
01 em Educação e 01 em Filosofia, em 2014, a uma ampla 
diversificação na origem da formação dos docentes. 

2.2. Adequação e dedicação dos 
docentes permanentes em relação às 
atividades de pesquisa e de formação do 

programa. 

30.0 Bom Todos os professores estão se dedicando a projetos de 
pesquisa e extensão e estão ministrando aulas em conjunto 
no mestrado tendo essa interdisciplinaridade pela ativa no 

programa. 

2.3. Distribuição das atividades de 
pesquisa e de formação entre os 
docentes do programa 

30.0 Regular Atualmente todos os professores estão envolvidos em 
atividades, e todos os docentes permanentes orientaram e 
ministraram disciplinas no programa de pós-graduação, e as 
orientações estão bem distribuídas. Todos os professores 
estão vinculados a projetos de pesquisa e de extensão, e 
também os discentes do programa estão envolvidos 
diretamente com seus orientadores, e até mesmo alunos da 
graduação que é interligada ao mestrado em estudo. 

2.4. Contribuição dos docentes para 
atividades de ensino e/ou de pesquisa na 
graduação, com atenção tanto à 
repercussão que este item pode ter na 
formação de futuros ingressantes na PG, 
quanto (conforme a área) na formação 
de profissionais mais capacitados no 
plano da graduação. 

10.0 Bom Todos os professores, que compõem o corpo docente do 
Programa estão ligados a projetos de pesquisa e extensão, 
seja na coordenação ou como participantes. 

 

3 - Corpo 
Discente, 
Teses e 

Dissertações 

3.1. Quantidade de teses e dissertações 
defendidas no período de avaliação, em 
relação ao corpo docente permanente e 

à dimensão do corpo discente. 

15.0 Regular Atualmente o programa de pós-graduação em estudo, O 
Programa, em dezembro de 2018, contava com 178 alunos 
matriculados, sendo destes, 53 regulares e 125 alunos em 

disciplina isolada. São 54 egressos até dezembro de 2018 e 
07 defesas de dissertação de mestrado até 28/02/2019, todas 
aprovadas. Dentre os alunos regulares, em dezembro de 
2018, havia 11 bolsistas por meio das seguintes agências de 
fomento: Programa de Desenvolvimento Social (DS), e cotas 
emergenciais (ambas da CAPES); Fundação de Amparo à 
Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC). 
Além disso, há 01 bolsista de Pós-Doutorado do Programa 
Nacional de Pós-Doutorado (PNPD), da CAPES. Foi considera 
regular, pois no período de avaliação na plataforma sucupira 
apenas apresentava oito defesas de dissertação. 

 3.2. Distribuição das orientações das 
teses e dissertações defendidas no 
período de avaliação em relação aos 
docentes do programa. 

20.0 Bom No início, não havia uma boa distribuição de dissertação em 
se tratando do número de docente permanentes do programa. 
Mas atualmente já melhoramos muito esse quesito, pois a um 
equilíbrio na distribuição das dissertações com o total de 
docentes do programa, agora todos os docentes estão com 
orientados ativamente. 

3.3. Qualidade das Teses e Dissertações 
e da produção de discentes autores da 
pós-graduação e da graduação (no caso 

de IES com curso de graduação na área) 
na produção científica do programa, 
aferida por publicações e outros 
indicadores pertinentes à área. 

50.0 Muito Bom Fica evidente que as dissertações defendidas estão alinhadas 
às linhas de pesquisa e proposta interdisciplinar do programa. 
aplicadamente, as bancas examinadoras envolveram 

pesquisadores com atuação expressiva em ensino e pesquisa 
na área, pelo menos um deles sempre externo à instituição do 
programa. Os discentes também demonstram participação 
ativa no programa de pós-graduação. 

3.4. Eficiência do Programa na formação 
de mestres e doutores bolsistas: Tempo 
de formação de mestres e doutores e 
percentual de bolsistas titulados. 

15.0 Bom O Programa, em dezembro de 2018, contava com 54 
egressos e 07 defesas de dissertação de mestrado até 
28/02/2019, todas aprovadas. O tempo médio de titulação do 
programa foi de 23,4 meses. 

4 - Produção 
Intelectual 

4.1. Publicações qualificadas do 
Programa por docente permanente. 

55.0 Bom 
 

Considerando publicações de artigos de periódicos, 
livros/capítulos e produção técnica-tecnológica, que é 
considerado bom pelos critérios de área, pois o programa 
apresenta 54 artigos distribuídos em 12 B1, 14 B2, 9 B3, 13 
B4 e 6 B5, cabe aqui destacar, que falta o programa produzir 
mais produções intelectuais relevantes com estratos elevados, 
como A1 e A2 só assim conseguimos aumentar nosso 
conceito neste critérios da CAPES. 

4.2. Distribuição de publicações 
qualificadas em relação ao corpo 
docente permanente do Programa. 

30.0 Muito Bom A produção qualificada do programa está distribuída de forma 
equilibrada pelo corpo docente permanente. Está evidente que 
a um equilíbrio isso é muito bom para o programa de pós-
graduação no momento da avaliação CAPES. 

4.3. Produção técnica, patentes e outras 
produções consideradas relevantes. 

10.0 Muito Bom A produção técnica do programa resultou num índice positivo, 
pois o programa tem realizado produções relevantes na área 
interdisciplinar. 

4.4. Produção Artística, nas áreas em 
que tal tipo de produção for pertinente. 

5.0 Não 
aplicável 

Não se aplica no programa de pós-graduação em estudo. 

5 - Inserção 
Social 

5.1. Inserção e impacto regional e (ou) 
nacional do programa 

40.0 Bom A inserção social do Programa está pautada pelos projetos de 
pesquisa dos alunos e professores. Pois o programa tem 
como objetivo fomentar o desenvolvimento regional, tendo 
pesquisas focadas na inserção social, em região que tem o 
menor índice de desenvolvimento humano, o extremo sul 
catarinense. Cabe aqui destacar que a uma grande relevância 
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social do programa em estudo, pois o mesmo está atendendo 
a região do extremo sul catarinense, que apresenta o menor 
Idh do Estado de Santa Catarina. Também tem localização 
estratégica entre as capitais Florianópolis-SC e Porto Alegre-
RS, sendo a única universidade federal, que oferece cursos de 
mestrado gratuitos, o que atende também, a região norte do 
Rio Grande do Sul. 

5.2. Integração e cooperação com outros 
programas e centros de pesquisa e 
desenvolvimento profissional 
relacionados à área de conhecimento do 
programa, com vistas ao 
desenvolvimento da pesquisa e da pós-
graduação. 

40.0 Regular A inserção social do Programa está pautada pelos projetos de 
pesquisa dos alunos e professores. Como mestrado 
interdisciplinar e também, por um dos objetivos do programa 
de pós-graduação em estudo ser o de fomentar o 
desenvolvimento regional, tendo pesquisas focadas na 
inserção social, em região que tem o menor índice de 
desenvolvimento humano, o extremo sul catarinense. Os 
projetos de pesquisa dos candidatos para ingresso no 
Programa, valorizam critérios de inserção social. Enfim, há 
outros 04 (quatro) laboratórios com atividades que alcançam a 
comunidade acadêmica e comunidade em geral, impactando 

positivamente e buscando a inclusão social, são eles: 
Laboratório de Ciência e Visualização de Dados (LabData); 
Laboratório de Anatomia Humana e Aprendizagem Interativa; 
Laboratório de Pesquisa Aplicada-LPA; e Laboratório de 
Tecnologia, Gestão e Inovação. 

5.3 - Visibilidade ou transparência dada 
pelo programa a sua atuação. 

20.0 Muito Bom Atualmente, o curso de mestrado apresenta como principal 
ferramenta de visibilidade o site do programa As redes sociais 
também são bastante utilizadas, como o Facebook, Instagram 
e sites dos grupos de pesquisa, bem como os próprios 
relatórios dos projetos desenvolvidos. Dentre os canais 
convencionais de divulgação, há a imprensa local, materiais 
de divulgação como folders, cartazes e panfletos, que são 
amplamente utilizados. Os eventos realizados na UFSC 
Araranguá, conforme já mencionados neste relatório, bem 
como todos os congressos, palestras, comitês científicos e 
bancas de defesa, dentre outras ações, que professores e 
alunos do programada de pós-graduação em estudo 
participam – no próprio Programa e junto a outros Programas 
em Santa Catarina, outros Estados e ainda, 
internacionalmente – também são recursos para divulgação e 

assim, maior visibilidade do Programa junto à comunidade 
acadêmica e a sociedade como um todo é alcançada. 

Fonte: dados primários. 

Após a análise dos resultados, e da avaliação do programa em questão podemos 

constatar que o programa está em constante evolução para aumentar sua nota, o qual 

está gerando bastante parcerias e estabelecendo convênios formais via instituição 

(UFSC) com seus parceiros nacionais e internacionais. O Programa necessita de estímulo 

para crescimento de publicações em extratos superiores do Qualis CAPES (A1 e A2), da 

área interdisciplinar. Este fato está diretamente relacionado com sua capacidade de 

internacionalização, bastante afetada pelo impedimento em participar do CAPES Print, 

por ser um curso novo, criado com conceito 03 (três).  

Para aumentar sua nota, é recomendado que seja desenvolvido um planejamento 

estratégico para o programa de pós-graduação estudado, pois irá apresentar suas metas 

para ação imediata com vistas a elevar a sua pontuação na próxima avaliação quadrienal 

da CAPES. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo do artigo foi verificar os indicadores da área interdisciplinar dos 

programas de pós-graduação, e analisar onde o programa de pós-graduação em estudo 

se encontra com base no documento da área proposto pela CAPES. 

Sendo assim, o levantamento de literatura confirmou que a temática está em 

evidência; afinal, há uma demanda crescente por cursos de Pós-graduação na área 

ISSN: 2526-4044 p. 373 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

interdisciplinar, então com o desenvolvimento de recursos específicos para a ciência e a 

tecnologia (C&T) e à medida que os docentes possuem de novos meios de acesso às 

fontes especializadas de suas áreas, a exigência da comunidade científica por 

informações precisas e atuais cresceu ainda mais, fazendo com que no momento da 

avaliação dos cursos essas novas formas de produção de conhecimento enriquecem e 

ampliam o campo das ciências e o próprio curso.  

A partir dos resultados apresentados, pode se verificar que ao auferir os 

indicadores apontados pela CAPES, é fundamental para se manter o programa de pós-

graduação, bem como crescer e/ou atingir novos patamares de qualidade, ou seja, nota 7. 

Destaca-se que a CAPES tem um papel fundamental e desempenha uma função 

importante na expansão da área interdisciplinar na Pós-Graduação, acolhendo as novas 

iniciativas e institucionalizando aqueles cursos situados fora da sede que está localizado 

no interior, dando oportunidade e a sua devida valorização para expandir sua pós-

graduação e oferecer um ensino de qualidade a todos os cidadãos.  

Por fim, conclui-se que, a área interdisciplinar está em constante avanço, 

alinhada ao mercado de trabalho que hoje em dia faz questão de exaltar aqueles que 

“pensam fora da caixa”, ou seja, não se prendem a uma única disciplina. Sendo assim é 

uma área com uma procura enorme para a criação de cursos nessa área e possui a maior 

diversidade e o maior número de cursos reconhecidos na CAPES. 
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Resumo: O  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  de  Santa  Catarina  (IFSC)  tem
demonstrado,  em documentos  e  ações  institucionais,  a  preocupação  com a  permanência  e  êxito  dos
discentes.  Para  isso,  conhecer  as  especificidades  e  características  de  cada  Câmpus  torna-se
preponderante para o planejamento institucional, visando o enfrentamento à evasão. No ano de 2018, o
Grupo de Pesquisa em Evasão e Tecnologias Educacionais (GETEC), desenvolveu um projeto, no âmbito
do edital de permanência e êxito 02/2018/PROEN, com o objetivo de investigar a visão dos formandos em
relação à instituição e à formação recebida. Como instrumento de pesquisa foi utilizado um questionário
semiestruturado,  cujos  resultados  foram  analisados  com  o  uso  dos  recursos  existentes  no  software
Microsoft  Excel.  Os  resultados,  foram  apresentados  e  discutidos  com  o  público-alvo,  em  um  evento
realizado em parceria  com o Projeto  de relacionamento com os egressos.  Dentre  os  resultados,  ficou
evidente a avaliação positiva relativa à expertise dos docentes, à qualidade do ensino nos aspectos teórico
e  prático,  entre  outras  avaliações.  Verificou-se,  também,  que  métodos  de  atendimento  extraclasse  ao
discente, como monitorias e atendimentos, não são utilizados como o esperado. Concluiu-se que investigar
as percepções dos alunos egressantes e estabelecer um contato mais direto e reflexivo entre eles e a
instituição, permite retroalimentar as políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão.

Palavras-Chave: egressantes, permanência e êxito, avaliação institucional.

1 INTRODUÇÃO

A forma de implementação dos Institutos Federais  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia ressignificou a relação entre o Estado e a sociedade na oferta de educação

pública no Brasil, especialmente se considerarmos o modelo pluricurricular que articula a

educação  básica  à  superior,  a  centralidade  técnica  e  tecnológica  e  a  inserção

predominantemente periférica no contexto do desenvolvimento regional. Multiplicam-se,

portanto,  os  desafios  organizacionais,  especialmente  aqueles  já  tradicionais  à  escola,

agora acrescidos de novas formas e sujeitos. Políticas e práticas passam a requerer uma

nova conformação, fortemente impregnada de ineditismo. Por outro lado, acentuam-se as

contradições existentes no próprio modelo de oferta da educação pública. Objetivos como

alcançar e incluir, passam a conviver cotidianamente com outros relacionados à garantia

ISSN: 2526-4044 p. 375 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

de permanência e êxito, em um esforço continuado e crescente para a diminuição dos

índices de exclusão, tradicionalmente conhecidos como "evasão".

O Instituto Federal  de Santa Catarina (IFSC) tem demonstrado em diversas

ações, a preocupação com a permanência e êxito escolares. No entanto, a conformação

dessas ações deve ser adequada à cada região, a cada Câmpus, a cada curso.

No ano de 2018, o campus teve como propósito formar 145 alunos, distribuídos

entre  três  modalidades  de  cursos:  técnico  concomitante,  técnico  integrado  e  técnico

subsequente, subdivididos em edificações, eletrotécnica, mecatrônica e química. Esses

egressantes formavam o público alvo para a execução deste projeto, que contou com a

aplicação de um questionário e a realização de um evento de interação entre egressos e

egressantes do campus.

2 METODOLOGIA

As  atividades  foram  desenvolvidas,  conforme  o  cronograma,  por  meio  de

reuniões entre os bolsistas e o grupo de trabalho. Nos primeiros encontros foi realizada a

elaboração  do  questionário  contando,  nessa  etapa,  com  a  colaboração  adicional  do

Núcleo de Permanência e Exito (Nupe) do Câmpus Tubarão. O questionário foi composto

por  26 perguntas,  sendo 22 objetivas e 4 opcionais abertas.  Algumas questões eram

complementares e/ou dependentes da resposta anterior. Os entrevistados responderam

questões organizadas em quatro dimensões, envolvendo desde o seu ingresso e estadia

no  câmpus,  até  questões de melhora  da  infraestrutura,  passando  pela  avaliação dos

profissionais da  instituição,  além das dificuldades enfrentadas pelo aluno durante seu

percurso  acadêmico.  O  questionário  foi  disponibilizado  pela  plataforma  Google

Formulários,  no  endereço  eletrônico  https://goo.gl/forms/ZLqVNkWQhOvsfeUJ2.  Sua

aplicação  foi  realizada  em  sala  nos  horários  de  aula,  com  turmas  dos  cursos  de

edificações,  eletrotécnica,  mecatrônica  e  química.  Após  a  coleta,  os  dados  foram

analisados e os resultados foram apresentados aos interessados em um evento com os

egressos e egressantes dos cursos técnicos do IFSC - Câmpus Criciúma.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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O questionário foi destinado aos alunos egressantes dos cursos técnicos do

IFSC-Criciúma de 2018, que totalizaram 145 alunos. Destes, 111 responderam, o que

representa cerca de 76,55% do total de alunos almejados. O grupo julgou o percentual

satisfatório.  A  figura  1  abaixo  mostra  a  distribuição,  em  números  absolutos,  dos

respondentes nos cursos avaliados.

Figura 01 - Distribuição dos alunos nos cursos avaliados pela

pesquisa

Fonte: os autores

Dentre as respostas, de modo geral o campus foi bem avaliado, destacando-se

a  avaliação  positiva  em relação  a  expertise  dos  profissionais  atuantes  na  instituição.

Verificou-se, ainda, que expressiva parte dos alunos pretendem continuar seus estudos,

havendo poucas exceções.  Dentro  dos que pretendem dar  sequência aos estudos,  a

maioria tem como objetivo continuar na área do curso realizado no IFSC. 

Muitos foram os motivos pelos quais os estudantes ingressaram no campus,

tendo  destaque  para:  ensino  gratuito,  preparação  para  vestibulares  e  busca  por

qualificação profissional. 

Quanto à relação com o mercado de trabalho, verificou-se, de forma intensa, o

interesse  em  atuar  na  área  do  curso  técnico  realizado,  porém,  até  o  momento  da

aplicação  do  questionário,  poucas  pessoas  estavam  trabalhando.  Ao  mesmo  tempo,

verificou-se  que  a  maior  parte  dos  entrevistados  se  sentem  razoavelmente  ou  muito

preparados para sua atuação profissional.

Embora  a  instituição  disponibilize,  em  horários  extraclasses,  monitorias  e

atendimentos ao estudante, maior parte alega não utilizar desse benefício ofertado. Mais

ISSN: 2526-4044 p. 377 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

da  metade  dos  questionados  alegaram  nunca  terem  sido  bolsistas  dos  projetos

disponibilizados pelo campus.

 As figuras abaixo ilustram alguns dos resultados apurados.

Figura 02 - Interesse em continuar os estudos e atuar na área de

formação.

Fonte: os autores

Figura 03 - Avaliação dos conhecimentos teóricos e práticos

adquiridos.

Fonte: os autores
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O evento realizado para a socialização dos resultados obtidos, contou com a

presença  de  aproximadamente  70  pessoas,  sendo  estes,  egressos,  egressantes  e

servidores do campus.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  questionário  conseguiu  atingir  76,55%  dos  alunos  almejados,  percentual

significativo devido, em parte, à aplicação nos horários de aula. Além da contribuição na

pesquisa, esses alunos disponibilizaram, por meio de uma lista passada em sala de aula,

seus  contatos  pessoais,  o  que  facilita  a  continuação  do  projeto  em  anos  seguintes,

quando estes serão egressos do campus.

Vale ressaltar a importância das questões abertas aplicadas no questionário,

às  quais  os  alunos  deram respostas  mais  objetivas  e  diretas,  podendo,  futuramente,

ajudar na melhoria da permanência e êxito.

Tanto  os  resultados  da  pesquisa,  quanto  a  interação  entre  egressos,

egressantes e gestão, especialmente no momento específico do evento que promoveu

este encontro, trouxeram elementos que favorecerão a tomada de decisões da gestão em

futuras ações relacionadas à permanência e êxito no IFSC - Câmpus Criciúma.

Acredita-se que o projeto tenha boas possibilidades de replicação não só no

campus de origem. Para isso, sugere-se o constante aperfeiçoamento do questionário e

adequações às realidades de cada campus.
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Resumo: Este texto relata o desenvolvimento do Projeto Extensão Brasil, desenvolvido pelo Instituto Federal de 
Santa Catarina na Cidade Estrutural - cidade satélite de Brasília-DF, uma das maiores favelas do Brasil ladeada 
pelo maior lixão da América Latina. Este projeto tem como objetivo geral contribuir para a formação dos 
estudantes como cidadãos, por meio de ações participativas sobre a realidade do país. Relata  a importância do 
Extensão Brasil na formação cidadã dos discentes, à medida  que proporciona o despertar dos sentimentos de 
responsabilidade social e justiça, implicando compromisso com os direitos humanos e com a construção de uma 
sociedade mais justa e igualitária. As atividades  ocorreram no centro-oeste do país, nos arredores de Brasília - 
DF, tendo como público alvo os alunos, pais e professores dos Centros de Ensino Fundamental (CEF 02/CEF 
01). Como metodologia buscou-se desenvolver  atividades elaboradas, de acordo com a necessidade da 
comunidade, em conformidade com os alunos, pais e professores. Os resultados da operação apontam para 
uma experiência libertadora, que criou laços de amizades, envolvimento de toda a comunidade e, principalmente, 
troca de experiências entre os extensionistas. O trabalho fundamenta-se na experiência com a Operação 
Encantos do Vale, idealizada e organizada pelo Núcleo Extensionista Rondon (NER) - da Universidade Estadual 
de Santa Catarina- UDESC. 
 
 
Palavras-Chave: Educação, Extensão Brasil, responsabilidade social, Instituto Federal de Santa Catarina. 
 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A extensão acadêmica apresenta-se como um trabalho interdisciplinar que visa a troca 

de saberes acadêmicos, confrontando com a realidade brasileira e regional e a atuação da 

comunidade acadêmica em conjunto com a sociedade. Nessa configuração, surge o Projeto 

Extensão Brasil que assegura um papel importante no desenvolvimento da qualidade do 

ensino e na formação acadêmica, visto que, articula a vivência dos discentes com a 

comunidade externa, visando conhecer a cultura local e trocar experiências. 

O projeto Extensão Brasil é realizado pelo Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC. 

Essa proposta é um segmento da operação Encantos do Vale, idealizada e organizada pelo 

Núcleo Extensionista Rondon (NER) da Universidade Estadual de Santa Catarina- UDESC. O 

Extensão Brasil tem como objetivo geral mobilizar diferentes setores da sociedade em prol 

dos municípios de baixo desenvolvimento social, buscando a melhoria das condições de vida 

dos moradores dessas comunidades, por meio da capacitação de multiplicadores. 
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No ano de 2018, por meio do Edital PROEX 30/2018 do IFSC, a delegação composta 

por 32 alunos, de 12 câmpus diferentes do IFSC, vivenciaram este projeto, no período de 14 

a 25 de novembro de 2018, na cidade Estrutural - cidade satélite de Brasília - DF.  

É evidente que a progressão de um país nos âmbitos social e econômico advém de  

investimento em educação. Todavia, para que a educação possa ser, realmente, um 

mecanismo de transformação social, se faz necessário preparar os estudantes não só para o 

mercado de trabalho, mas, também, para o efetivo exercício da cidadania, conforme prevê o 

artigo 205 da Constituição Federal do Brasil de 1988. 

De certa forma, cursar a educação superior, ainda, é um privilégio em um país apontado 

pela desigualdade social como o Brasil, em que as oportunidades são diferentes. Destarte, o 

Instituto Federal de Santa Catarina tem como missão formar cidadãos por meio da educação 

profissional, científica e tecnológica. Ao mesmo tempo que, as atividades extensionistas do 

IFSC, a exemplo do Extensão Brasil, proporcionam ao estudante conhecer e vivenciar a 

realidade do país.  

 

 

2 METODOLOGIA 

 

O projeto Extensão Brasil foi desenvolvido na Cidade Estrutural, cidade satélite de 

Brasília-DF, nos Centros de Educação Fundamental (CEF 02/CEF 01/CCA), próximas do 

maior lixão da América Latina. O CEF 01 oferta educação infantil (de 0 a 05 anos de idade) e 

CEF 02 oferta o ensino fundamental anos iniciais e, no período noturno, a Educação de Jovens 

e Adultos - EJA. 

Com um percurso realizado entre Florianópolis-SC e Brasília-DF, aproximadamente 40 

horas de viagem, os discentes chegaram a um dos Centros de Ensino Fundamental - CEF 02 

Estrutural, onde ficaram albergados. As duas escolas que contemplam os Centros de Ensino 

Fundamental da Estrutural, foram atendidas por esta operação. Os respectivos Centros de 

Ensino Fundamental estão intrinsecamente relacionados à própria história da Cidade 

Estrutural - considerada uma instituição de valorização, educação e transformação 

comunitária. Nos últimos anos esses centros de ensino tem contribuído, efetivamente, com a 

educação da população daquela localidade. 
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O Projeto Extensão Brasil foi organizado em três etapas: inicialmente, a capacitação e 

o planejamento; posteriormente o compromisso de trabalho em campo; e a reflexão da 

experiência. 

As atividades desenvolvidas no período de 14 a 25 de novembro/2018, durante o 

Projeto Extensão Brasil, compreenderam visitas técnicas, oficinas, rodas de conversas, 

brincadeiras, musicalidade, dinâmicas, entre outras, nos três períodos letivos: manhã, tarde e 

noite.  

Nos períodos matutino e vespertino, as atividades eram para as crianças; as atividades 

se diferenciavam do período noturno. Foram realizadas dinâmicas e brincadeiras, com muita 

troca de conversas e experiências, além de relatos de alunos, essencialmente sobre o bullying 

(Figura 01).  

As crianças participaram, efetivamente, de todas as proposições. Em alguns 

momentos, elas compartilhavam suas vidas, seus sonhos e suas ambições diante daquela 

realidade em que viviam. Ao final das atividades as crianças se organizavam em fila para 

abraços e conversas (Figura 02).  

Já no período noturno, ocorreram rodas de conversas entre extensionistas e alunos da 

Educação de Jovens e Adultos, com troca de relatos de experiências sobre ambas realidades.  

As atividades previstas envolveram alunos, pais e professores e foram elaboradas de 

acordo com a necessidade da comunidade. Observa-se que as atividades do Projeto Extensão 

Brasil foram desenvolvidas em grupos, por meio de sorteio; oportunizando, também, a 

integração da comitiva do IFSC.  

Foram distribuídos para as crianças kits de “educação para trânsito”, constando: 

quebra-cabeça, jogo da memória, pintura, cruzadinha, entre outros. Ao final das atividades as 

crianças se organizavam em fila para abraços e conversas.  

 

 Figura 01:  Troca de experiências           Figura 02:  Abraços

 

 Fonte: Os autores, 2018                                                  Fonte: Os autores, 2018. 

 

 

ISSN: 2526-4044 p. 383 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A delegação hospedada na Estrutural presenciou a realidade menos favorecida 

daquela localidade. O grupo sentia-se impactado negativamente com a proximidade do centro 

do poder com a mazela da periferia da capital do país. Por outro lado, encantado com Brasília 

e seus monumentos. Destaca-se que, em um domingo, os extensionistas realizaram uma 

visita técnica para conhecer a verdadeira realidade da Cidade Estrutural. O fato que mais 

chamou a atenção dos estudantes foi reconhecer que aquela localidade abriga o maior lixão 

da América Latina, desativado no início do ano de 2018.  

Os relatos das pessoas que ali viviam retratavam seus sofrimentos e suas lutas por um 

lar digno. Ressalta-se a palestra da professora Natália do Nascimento - que relatou sua 

história, sua trajetória e diversos acontecimentos de sua vida, abordando principalmente, 

aspectos do preconceito, da agressão física e verbal sofrida, a que levou a julgamento.  

As crianças, no início da intervenção, se posicionavam alheios e distantes dos 

extensionistas, revelando receio de qualquer tipo de aproximação. Para aproximar as crianças 

dos extensionistas foram confeccionadas placas com a expressão: “Abraço grátis”. com o uso 

dessa técnica eles olhavam curiosos e perguntavam: “Tio... tia... o abraço é de graça?” [Sic]. 

As atividades desenvolvidas permitiram desbravar aquela comunidade, trocar ideias e 

experiências e conhecer as histórias alegres e tristes. Dentre as histórias tristes elencamos: 

violências domésticas, físicas e sexuais. Alguns conflitos internos (relato das crianças) e 

externos (medo de represália da comunidade com os extensionistas) foram aflorados. Porém, 

esses conflitos não atrapalharam o planejamento da ação e nem a convivência com os 

envolvidos.  

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A operação Extensão Brasil permitiu interação entre a academia e a comunidade 

da Cidade Estrutural, oportunizando aos alunos e extensionistas a construção da cidadania e 

alvo num futuro profissional em prol de uma sociedade mais justa. Um aprendizado rico, além 

de lidar com grandes desafios e conflitos internos e externos. Desafios como o convívio com 

a diversidade, nas atividades e no controle de sentimentos como a saudade, o medo, a 

tristeza, a alegria, a emoção, empatia e preocupação.  

A experiência foi libertadora, o que possibilitou criar laços de amizades e  fortalecer 

a união de mãe e filho. Houve o envolvimento de toda a comunidade e, principalmente, muita 
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troca de experiências entre os integrantes da equipe. Sentimentos como: respeito, amor, 

carinho, gratidão e realização serão eternizados pelos extensionistas. 

As etapas da proposta (capacitação e o planejamento, o compromisso de trabalho em 

campo e a reflexão da experiência) impactou a vida acadêmica e pessoal dos extensionistas. 

Certamente, contribuirá positivamente no exercício das profissões, considerando que esta 

experiência de extensão traz à tona a responsabilidade que cada sujeito tem na sociedade 

enquanto cidadãos. As pessoas são responsáveis pelo o outro  e precursoras do bem-estar 

para a evolução de todos.  
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Resumo: Este trabalho apresenta um relato de experiência sobre o uso das tecnologias da informação e                
comunicação como ferramenta para registrar o conhecimento tradicional de uma tribo indígena guarani             
localizada no município de Torres/RS. O trabalho foi realizado com alunos da Escola Indígena Nhu Porã,                
por meio de oficinas sobre a criação de materiais audiovisuais retratando a cultura da tribo. Ao todo foram                  
produzidos cinco vídeos e os alunos foram capacitados para produzir o seu próprio material, de modo a                 
documentar os conhecimentos tradicionais da aldeia. Percebeu-se que as tecnologias da informação e             
comunicação apresentam-se como uma alternativa viável para a comunidade e que pode ser um incremento               
para o ensino e perpetuação de uma tradição que historicamente acontece de forma oral, evitando dessa                
forma a extinção de uma cultura tão rica e ao mesmo tempo tão marginalizada pelos não indígenas. Além                  
disso, permite que o alunos e professores tenham acesso a história e cultura da tribo, podendo inclusive ser                  
usado como material didático, facilitando seu aprendizado. 
 
Palavras-Chave: Conhecimento tradicional indígena; Tecnologias da Informação e Comunicação; Cultura          
Guarani; Educação indígena. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

O termo “conhecimento tradicional” possui diversas denominações e ainda não          

existe um consenso na literatura. Tal terminologia pode estar relacionada a           

“conhecimentos locais”, “conhecimento indígena”, “conhecimento de populações rurais”,        

“conhecimento natural”, “conhecimento comunitário” e mesmo tendo nomenclaturas        

diferentes possuem significado semelhante (RAHAMN, 2000). 
Dentre as várias definições, Heringer (2007) defende que o conhecimento          

tradicional é aquele que faz parte de um coletivo social e é difundido entre esse mesmo                

grupo, sendo que todos os membros têm o direito de usufruir das vantagens de seu uso.                

Enquanto isso, Batista (2015) amplia a definição do conhecimento tradicional, ao afirmar            

que este tem como principal característica a origem tácita e empírica, tais como hábitos,              

valores, rituais, crendices e outros costumes que são propagados ao longo dos anos, de              

pais para filhos e de forma oral. O conhecimento tácito é pessoal, relativo ao contexto do                

indivíduo e precisa de grande esforço para ser formulado e comunicado, ao contrário do              

conhecimento explícito, também entendido como codificado, que diz respeito ao          

conhecimento que é transmitido por meio de linguagem formal e sistematizada (NONAKA;            

TAKEUCHI, 1997). 
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Pelo fato de os conhecimentos tradicionais serem transmitidos de forma oral,           

as comunidades indígenas têm relatado que muitos saberes têm se perdido ao longo do              

tempo. Em outras palavras, essa sabedoria, que é parte do patrimônio histórico e cultural              

da humanidade, pelo fato de não ser registrada acaba “morrendo” junto com as pessoas              

que os detêm (LAROQUE; SILVA, 2013). 

Dessa maneira, se os indígenas puderem se apropriar e fazer o uso de             

ferramentas que lhes permitam o registro de seu patrimônio cultural material e imaterial, a              

manutenção e/ou transmissão desses conhecimentos entre seus pares, e até mesmo           

para os não indígenas, será facilitada (MELLO e COUTO, 2017). Para isso, as             

Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC podem contribuir de forma substancial,            

pois possibilita o acesso às informações de forma mais rápida e permite o registro              

permanente da informação, seja ela por meio físico ou digital, como ebooks, vídeos,             

áudios, cartilhas e livros por exemplo. 
De acordo com Pinto (2010), os novos utensílios tecnológicos como revistas           

eletrônicas, recursos audiovisuais, livros e internet , vêm causando mudanças no modo de            

viver dos povos indígenas, pois sua cultura até então era predominantemente ágrafa e             

oral. Com a ausência de qualquer tipo de registro e armazenamento físico, percebe-se a              

escassez de material escrito como forma de preservação cultural. Dessa maneira,           

proporcionar a esses indivíduos o acesso às novas tecnologias vai além de simplesmente             

capacitá-los para usar as redes sociais, “mas sim promover uma mudança com foco na              

preservação de sua identidade cultural em especial de seu vocabulário, história e cultura”             

(MENDONÇA, 2015, p. 126). Logo, o uso das TIC nas comunidades indígenas requer o              

desenvolvimento de novas competências quanto ao domínio dessas ferramentas e sua           

utilização para preservar e promover o fortalecimento da língua e cultura tradicionais            

(VALADARES et al., 2005). 

Assim, este trabalho tem como objetivo apresentar um relato de experiência de            

um projeto de extensão que faz uso da tecnologia como apoio no desenvolvimento de              

materiais audiovisuais sobre o conhecimento tradicional da tribo indígena Nhu Porã, da            

etnia Mbya Guarani, localizada no município de Torres-RS. 
 

2 METODOLOGIA 

 

Este trabalho é fruto de um projeto de extensão submetido e aprovado no             

Edital PROEX 06/2019 do Instituto Federal de Santa Catarina, fomentado pelo câmpus            
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Araranguá e conta com a parceria do Laboratório de Experimentação Remota - RexLab             

da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.  
Desde o ano de 2018, por solicitação da comunidade escolar da indígena Nhu             

Porã, situada em Torres-RS, são desenvolvidas ações de integração de tecnologias na            

escola da aldeia. A principal preocupação apontada pelos professores indígenas foi a            

necessidade de se desenvolver materiais/documentos que pudessem registrar a arte,          

história e cultura da comunidade, pois de acordo com eles, muitos dos conhecimentos             

que possuem são adquiridos dos pais e dos avós, sempre de forma oral. Com o tempo, os                 

anciãos morrem e levam consigo muita bagagem cultural e muitos dos conhecimentos            

tradicionais indígenas acabam se perdendo ou se modificando. Foi então que o professor             

indígena Francisco Moreira Alves solicitou que fossem realizadas oficinas de produção de            

vídeos para os alunos da turma multisseriada de 5ª, 6ª e 7ª séries do ensino fundamental,                

com o intuito de registrar a cultura e o dia a dia da aldeia. 
As atividades começaram a ser realizadas no mês de maio de 2019 e foram              

planejadas da seguinte maneira: 
 

Figura 01 – Fluxograma de atividades 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 
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Na próxima seção serão apresentados os resultados e discussões sobre as           

atividades desenvolvidas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente, para que os alunos pudessem compreender a importância do projeto           

proposto, o professor indígena Francisco Moreira Alves, durante a disciplina de Arte e             

Cultura Guarani, falou para a turma sobre a forma tradicional do conhecimento da tribo e               

destacou a necessidade de salvaguardar os saberes tradicionais, de forma que as            

próximas gerações possam ter acesso e conhecer as práticas culturais da comunidade. 

Em seguida, foram desenvolvidas oficinas com objetivo de familiarizar os alunos com            

as ferramentas tecnológicas, nesse caso os tablets e câmeras de celulares. Essas            

atividades envolveram questões sobre tempo médio de duração de um vídeo que é             

postado em um canal do youtube, posicionamento da câmera, entonação e postura das             

pessoas que irão participar dos vídeos, definição de roteiro e personagens dos vídeos.             

Também foi escolhido o nome do canal que será criado para postar os vídeos: “Mbya               

Reko Reguá” , que na língua guarani significa “Modo de vida Guarani”. Terminada essa            

fase, os alunos começaram a gravar o primeiro vídeo, que foi feito em sala de aula e teve                  

a participação de dois discentes e o professor indígena. De forma conjunta foi definido              

que seria feita uma entrevista com os alunos sobre a importância e as expectativas dos               

mesmos em relação ao projeto. Na Figura 02 é possível visualizar os alunos junto com a                

coordenadora do projeto fazendo a gravação do vídeo: 

 

Figura 02 – Alunos e coordenadora do projeto gravando os vídeos 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 
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O vídeo foi gravado com os participantes falando na língua guarani, sendo que o              

objetivo é incentivar e preservar o uso da língua materna entre os membros da aldeia e                

isso é fortemente valorizado dentro da escola indígena. Percebeu-se que no começo os             

alunos ficaram envergonhados e tímidos diante das câmeras, mas depois de algum tempo             

ficaram à vontade e a gravação transcorreu de forma natural. Em seguida, de posse do               

vídeo, a equipe do projeto reuniu-se com o professor indígena que fez a tradução              

(guarani/português) do que foi falado.  Segue abaixo a transcrição de uma das falas: 
 
Como aluno, vejo que esse projeto que estamos fazendo na escola           
é muito importante, pois assim a gente vai poder divulgar a nossa            
cultura e o dia a dia da nossa aldeia. Eu ainda não sei usar a               
tecnologia, mas aprender tem sido importante para nós, porque         
ajuda a gente, as outras pessoas e aldeias também podem          
conhecer e valorizar nossa cultura (Luiz Fernando, 2019). 

 
Com esse material, o aluno bolsista do projeto fez a edição no laboratório de              

informática do IFSC e posteriormente, em nova visita à aldeia, o vídeo foi apresentado              

para os alunos e professor, que assistiram e ficaram encantados em se ver na              

televisão/ tablets. 

Em outra oportunidade, o vídeo gravado foi sobre as plantas medicinais           

tradicionalmente utilizadas na aldeia. Nesse dia foi realizada uma saída de campo, a fim              

de coletar algumas plantas que iriam passar por um processo de secagem para então              

fazer um herbário com vários tipos de ervas medicinais. Na Figura 03 o professor fala aos                

alunos sobre uma das plantas: pengue puã , cujo nome na língua portuguesa eles             

desconhecem, que de acordo com a cultura guarani é usada para curar feridas e              

machucados. Na imagem da direita os alunos já estão em sala de aula fazendo o               

processo de secagem das ervas. Enquanto alguns alunos menos tímidos aparecem nas            

imagens, outros participam da atividade fazendo registros das imagens em foto e vídeo. 

 

Figura 03 – Saída de campo para coletar ervas medicinais 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 
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No vídeo que também foi gravado na língua guarani o professor fala sobre a              

atividade: 
Esse vídeo serve para fortalecer nossos conhecimentos sobre a         
medicina guarani. Em várias aldeias já tem escassez de plantas e           
aqui também é assim. Esse conhecimento foi Nhanderu (Deus) que          
nos ensinou e também nossos antepassados. Com isso vamos         
fazer uma cartilha com os nomes e fotos das plantas. Esse trabalho            
não vai ser só para a escola e a comunidade, vai ser            
disponibilizado para outras pessoas acessarem. Isso serve para        
não esquecer nosso conhecimento ancestral, porque não temos        
dinheiro para comprar remédio de homem branco, por isso temos          
que conhecer as plantas e saber preparar o remédio (Francisco          
Moreira Alves, 2019). 
 

Já foram gravados outros três vídeos que ainda estão em fase de edição e que               

falam sobre as brincadeiras guarani, sobre as habilidades manuais que são ensinadas            

para as crianças e outro sobre o que os alunos desejam para o seu futuro. A próxima                 

etapa será a realização de uma oficina para a criação do canal do youtube, na qual os                 

alunos e o professor serão capacitados para criar e administrar o ambiente virtual. Além              

disso, por solicitação do grupo, todos os envolvidos realizarão uma oficina para aprender             

a fazer a edição dos vídeos, o que possibilitará maior autonomia na criação e postagem               

do material. 

Durante a realização das atividades destacou-se o entusiasmo e alegria das           

crianças ao manusear os equipamentos tecnológicos e para a maioria deles esse foi o              

primeiro contato com tais ferramentas. De uma maneira geral percebeu-se que não houve             

muita dificuldade, pois os alunos possuem uma facilidade enorme em aprender e o             

processo de integração da tecnologia ao ambiente escolar tem acontecido de uma forma             

muito natural. Por fim, pode-se afirmar que o uso da tecnologia está auxiliando no registro               

dos conhecimentos da tribo, possuindo boa aceitação, inclusive entre os pais dos alunos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho apresentou um relato de experiência sobre o uso das tecnologias            

para o desenvolvimento de materiais audiovisuais sobre o conhecimento tradicional da           

tribo indígena Nhu Porã. Durante os trabalhos foi possível perceber a troca de saberes              

entre os participantes, compartilhamento de vivências, rodas de conversa informais,          

oficinas de aprendizagem, criação e registro da arte e cultura guarani por meio dos              

vídeos. 

Portanto, esse trabalho destaca a importância do uso de ferramentas que permitam            
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o registro do conhecimento tradicional da tribo indígena Nhu Porã. Nesse caso, as             

tecnologias da informação e comunicação apresentam-se como uma alternativa viável,          

visto que vários indígenas já tem acesso ao celular e a internet, o que facilita a                

documentação e armazenamento dos materiais audiovisuais por eles produzidos. Isso          

pode ser um incremento para o ensino e perpetuação de uma tradição que historicamente              

acontece de forma oral, evitando dessa forma a extinção de uma cultura tão rica e ao                

mesmo tempo tão marginalizada pelos não indígenas. Além disso, permite que o alunos e              

professores indígenas tenham acesso a história e cultura da tribo, podendo inclusive ser             

usado como material didático, facilitando e intensificando seu aprendizado. 
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Resumo: O artigo tem como objetivo demonstrar o processo de formação e desenvolvimento de projetos da 
Equipe Southbotz SATC, tratará das mudanças implementadas durante os anos de formação da equipe e 
os aspectos chaves que fazem da robótica móvel, como forma de iniciação científica, um diferencial na 
formação dos futuros engenheiros. O fascínio do ser humano pela robótica tem sido uma característica 
fundamental na evolução, essa caraterística tem despertado a curiosidade de nossa espécie e levado ela a 
criação de sistemas que realizem processos que nossa própria capacidade não permita. A robótica por ser 
uma área multidisciplinar e com inúmeras aplicações vem tornando-se cada vez mais presente na 
graduação de diversas formas, sendo uma delas os projetos de iniciação cientifica. O trabalho pretende 
demonstrar  a evolução técnica e social da equipe durante seus anos de atuação, com foco principal na 
experiência acadêmica de engenharia, extrapolando os limites da sala de aula e da instituição através da 
participação em competições nacionais, desafios arrojados e da cooperação mútua no desenvolvimento dos 
projetos de robótica móvel.  
 
Palavras-Chave: iniciação científica, robótica móvel, engenharia. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

 A robótica é uma área que sempre fascinou o homem, o levando a construir estes 

sistemas para que possuam suas características, funções e até mesmo sentimento, ou 

ainda que realizem tarefas que a capacidade humana não permita, como o transporte de 

massas elevadas, soldagens de precisão, trabalho em locais de difícil acesso ou que 

promovam risco, tornando-se presente na rotina diária do ser humano, facilitando suas 

atividades e incentivando sua curiosidade.  

 Segundo ROUSE (2017), robótica é um ramo da engenharia que envolve a 

concepção, projeto, fabricação e operação de robôs. Este campo se sobrepõe à 

eletrônica, ciência da computação, inteligência artificial, mecatrônica, nanotecnologia e 

bioengenharia. 

 Por ser uma área extremamente fascinante e multidisciplinar, esta, em meio 

acadêmico permite o desenvolvimento de diversas habilidades de competências 

relacionadas ao estudo da engenharia mecatrônica, sendo a robótica móvel uma das 

subáreas da robótica. 
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 COELHO e VALLIM (2001) enfatizam que a “robótica móvel proporciona facilidade 

na exploração de conceitos matemáticos, ambientes de software, sensores(...), projeto em 

equipe, entre outras, tornando-a um catalisador eficiente e motivador para a aquisição de 

novos conhecimentos”. 

 Pelos motivos descritos anteriormente é que o desenvolvimento de aplicações 

envolvendo a robótica, seja ela móvel ou não, direcionada a cursos de engenharia podem 

agregar conhecimento antes não desenvolvidos aos acadêmicos, podendo ser este um 

dos métodos para também efetuar a iniciação científica promovendo a pesquisa e o 

desenvolvimento de tecnologias. 

 SILVA (2012) relata que “todos os estudantes que fizeram IC têm melhor 

desempenho nas seleções para a pós-graduação, terminam mais rápido a titulação, 

possuem um treinamento mais coletivo e com espírito de equipe e detêm maior facilidade 

de falar em público”. 

 Pelos motivos e vantagens descritas acima é que este artigo propõe demonstrar o 

processo de formação e projetos realizados através da iniciação científica inserida na 

equipe de robótica SouthBotz SATC, formada por acadêmicos e professores do curso de 

engenharia mecatrônica da Faculdade SATC. 

 

2 METODOLOGIA 

  

Este capítulo tratará da demonstração das atividades relacionadas a equipe de 

robótica da SATC, a SouthBotz SATC, desde seu processo de formação, a estruturação 

da equipe e o desenvolvimento dos projetos durante seu processo de formação. 

 

2.1 Concepção da equipe 

 

A equipe SouthBotz SATC surgiu mais precisamente no mês de agosto de 

2017 com alunos que cursavam a terceira e quarta fase do curso de engenharia 

mecatrônica da Faculdade SATC, a figura 01 mostra a logo da equipe. 

 

Figura 01 – Logo da Equipe SouthBotz SATC 

 

Fonte: do autor 
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Os primeiros acadêmicos a ingressarem na equipe passaram por um processo 

seletivo através de análise de seus currículos pelo professor coordenador da equipe e 

pelo coordenador do curso de engenharia mecatrônica, constituindo assim uma das 

primeiras equipes de robótica móvel do sul do estado de Santa Catarina a participar de 

campeonatos de robótica móvel. 

Ao todo 10 acadêmicos participaram das primeiras atividades, desenvolvendo 

as habilidades em relação às subáreas da robótica submergindo nos conceitos de 

mecânica, projetos mecânicos, eletrônica e programação. 

Hoje a equipe é formada por 3 professores e 14 acadêmicos divididos em 

áreas de formação e desenvolvimento de suas atividades, além de contar com apoio de 

empresas com equipamentos e financeiramente para participação em campeonatos. O 

processo seletivo de ingresso é realizado através da análise curricular, entrevista e 

avaliação de conhecimentos. 

 

2.2 Estrutura da equipe 

 

 Nos dois primeiros campeonatos que a equipe participou, cada robô era fabricado 

por equipes separadas, ou seja, grupos de 3 a 4 acadêmicos desenvolviam seu trabalho 

em separado, cada uma com seu projeto e competências para realizar a construção dos 

robôs.  

Os primeiros membros foram escolhidos de acordo com a coordenação do curso e 

de um grupo de professores conforme análise curricular buscando atender as áreas que 

compõe o desenvolvimento da robótica, como a mecânica, eletrônica e programação.  

 Este método de trabalho acabava gerando uma certa competição interna na 

equipe, o que não foi saudável para o grupo, de forma que com a evolução da equipe e 

seu crescimento em número de membros, sua forma de trabalho e planejamento foram 

alteradas, contando agora com uma divisão interna em equipes onde cada acadêmico 

pode trabalhar com sua área de maior afinidade. 

A partir do segundo ano de equipe, o processo de seleção foi alterado, agora, a 

seleção é realizada através de uma avaliação de conhecimentos gerais sobre robótica 

com peso 10 pontos, uma entrevista realizada pelos líderes de área, com peso 10 pontos, 

e, análise curricular realizada pelos professores responsáveis, também com peso 10 

pontos, os melhores classificados são selecionados para integrar a equipe e participar do 

desenvolvimento dos projetos.  

O grupo divide-se em equipes de projetos mecânicos, eletrônica e programação, 

conforme a figura 02. 
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Figura 02 – Organograma da equipe 

 

 
 

Fonte: do autor 

 

Outro ponto a ser destacado é que com a divisão de trabalho, definiu-se líderes 

para cada área de atuação, a função desses membros é distribuir de forma mais eficaz as 

atividades a serem executas, essa ação tornou o trabalho realizado mais completo e 

eficiente.  

 

2.3 Projetos e desenvolvimento 

 

Os quesitos técnicos e a execução de um projeto são de suma importância não 

apenas na robótica, mas na vida dos acadêmicos como futuros engenheiros, porém a 

SouthBotz busca trabalhar em outras questões que influenciam diretamente na formação 

de bons líderes, o trabalho em equipe e a cooperação técnica.  

Antes de iniciar um projeto todos os membros, em comum acordo com os 

professores responsáveis, realizam a elaboração do planejamento das atividades que 

deverão ser executadas por cada um e pela equipe como um todo, para o 

desenvolvimento de cada robô. Apesar da divisão da equipe em setores, a comunicação 

na elaboração e o desenvolvimento em conjunto, são aspectos chave na execução dos 

projetos.  

Para e feitura dos projetos é dado início ao processo de pesquisa bibliográfica de 

forma a definir primeiramente a estrutura mecânica e eletrônica dos projetos, pois a 

maioria das categorias possuem limitações ao peso, o que implica em materiais para 

fabricação, tipos de baterias.  Em paralelo a este procedimento, e não menos importante, 

são estudadas as regras de cada categoria.   
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O desenvolvimento eletrônico e de programação acontece geralmente em paralelo, 

pois são áreas que precisam estar em constante comunicação para determinar pinagem 

dos microcontroladores, tipo de acionamento de motores e tipos de sensores. 

Uma vez que definiu-se as tecnologias, o próximo passo é o desenvolvimento dos 

projetos mecânicos (desenhos e simulações) e posterior fabricação. Na eletrônica são 

desenvolvidas placas de circuito impresso e testes de bancas.  

E, por fim, é realizada a montagem final do projetos, de forma a integrar todos os 

processos anteriormente descritos, e os ajustes que por ventura podem acontecer por 

erros de projeto. 

Essas definições almejam o melhor desenvolvimento e desempenho possível, 

fomentam os acadêmicos a buscarem novas tecnologias e ascender os conhecimentos 

vistos na graduação.  

Enquanto a grande maioria das equipes é formada por acadêmicos que trabalham 

no contraturno de suas atividades escolares, a equipe SouthBotz atua com seus membros 

de forma voluntária, pois todos já possuem atividades em áreas da indústria, trazendo 

para a equipe um conhecimento diferencial de experiência de mercado. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Em seu primeiro ano de formação, 2017, a equipe participou de sua primeira 

competição realizada em Joinville, Santa Catarina, na categoria Sumô Robô 500 g Auto, 

nesta categoria os robôs autônomos têm um tempo específico para retirar o adversário da 

arena.  

Esses primeiros robôs da equipe foram fabricados em MDF e fizeram uso de 

componentes diferentes do habitual em campeonatos desse porte, a equipe ainda não 

havia tido uma experiência real de competição e foi algo novo aos acadêmicos integrar os 

conhecimentos teóricos a uma aplicação prática tão diferenciada e multidisciplinar. A 

figura 03 mostra a evolução do mesmo do ano de 2017 até 2019 (da esquerda para 

direita).   

 
Figura 03 – Evolução no projeto sumô 500g 

 

 

 

 

Fonte: do autor 
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Neste campeonato a equipe participou com dois robôs, alcançando o 3º lugar com 

um deles, esse contato com diversas equipes do estado de Santa Catarina e Paraná, com 

uma carga de experiência maior que a da SouthBotz, permitiu uma troca de informações e 

uma nova visão muito importante para o desenvolvimento da equipe.  

No ano seguinte, competindo em Jaraguá do Sul, conforme a figura 04, com uma 

evolução perceptível no processo de fabricação dos robôs, passou-se a utilizar o 

processo de usinagem para a fabricação dos chassis, além da evolução na parte 

eletrônica e novas estratégias de programação foram desenvolvidas.  

A equipe também aderiu a uma nova categoria nas competições: o seguidor de 

linha pró, essa categoria consiste em percorrer um circuito no menor tempo possível. 

Nesta competição a equipe participou com três robôs na categoria Sumô Robô 500 g Auto 

e um robô na categoria seguidor de linha Pró. Na primeira conquistou o 2º, 4º e 7º lugares 

e na segunda o vice-campeonato. 

 

Figura 04 – Acadêmicos desenvolvendo atividades durante o campeonato 

 

Fonte: do autor 

 

Um dos intuitos da equipe é expor os acadêmicos a situações que os estimulem a 

aperfeiçoarem seus conhecimentos e encarar novos desafios, dessa forma 

constantemente estes são expostos a novas situações onde a engenharia vista em aula 

deve ser aplicada, pode-se tomar como exemplo os novos robôs que estão sendo 

desenvolvidos para o campeonato Winter Challenge de Concordia, nos sumôs 

desenvolvidos no ano de 2017 e 2018 a eletrônica utilizada era pronta, porém com a 

finalidade de uma maior eficiência, a redução da altura do robô e a otimização do espaço, 

todas as placas utilizadas foram desenvolvidas pelos próprios graduandos, conforme a 

figura 05.  
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Figura 04 – Placa eletrônica do sumô 500 g (1) e chassi/placa do seguidor de linhas (2) 

 

Em sua participação na competição de Jaraguá do Sul, a SouthBotz pode analisar 

e assistir as batalhas da categoria de combate nas mais diversas categorias de pesos, 

com essa experiência a equipe inicia seu planejamento para o seu próprio robô de 

combate na categoria Beetleweight, é definido como pertencente a esta categoria todo 

robô com até 3 libras, aproximadamente 1,3 kg.  

Projetos desta modalidade trazem um diferencial enorme no desenvolvimento 

técnico e profissional dos acadêmicos, pois os fazem, primeiramente trabalhar em equipe 

unindo as várias áreas do curso de engenharia mecatrônica, em um projeto diferenciado 

do que estão acostumados a desenvolver em seus campos de trabalho, além de 

favorecer o raciocínio rápido, controle emocional em ambientes de competições e, ainda 

ter a grande possiblidade de compartilhar ideias com outros acadêmicos de diversas 

universidades e regiões do país, promovendo também a pluralidade cultural. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Do ano de formação até a atual constituição da equipe houveram grandes 

mudanças em sua estruturação, estas mudanças proporcionaram o crescimento da 

SouthBotz e o maior desenvolvimento das habilidades dos integrantes.  

Ao realizar uma verificação dos primeiros projetos aos apresentados no atual 

ano, é possível visualizar a evolução técnica na elaboração dos projetos já realizados e a 

proposta de desafios maiores com o lançamento da equipe em novas categorias. 

Esse crescimento é refletido de forma clara em sua gestão, afinal com a 

entrada de novos atuantes e com a alteração em sua estrutura de desenvolvimento, a 
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SouthBotz passou a aplicar novas formas de organização, como por exemplo a divisão 

em subequipes permitindo aos voluntários uma atuação direcionada a sua área com 

maior afinidade e a definição dos líderes de cada setor tornando o planejamento e a 

execução mais eficiente. 

A equipe de robótica móvel trouxe para os acadêmicos da Engenharia 

Mecatrônica da Faculdade SATC, uma nova possibilidade de experiência, a oportunidade 

de aplicar os conhecimentos práticos e teóricos a um projeto inovador que busca o 

aprimoramento constante dos participantes, com desafios arrojados, um foco no trabalho 

em equipe, uma capacitação técnica diferencia, a ampliação da rede de contatos e um 

diferencial na formação dos futuros engenheiros.    

 

AGRADECIMENTOS 

 

 Agradecemos a Faculdade SATC pelo apoio concebido tanto de materiais quanto 

de estrutura física e aos patrocinadores do ano de 2019: Coopera, Procer, Tecnnic, 

Chapam e ICON.  

 

REFERÊNCIAS 

 

 ROUSE, Margaret. What is robotics? 2015. Disponível em: 

<https://whatis.techtarget.com/definition/robotics>. Acesso em: 28 jun. 2019.  

SILVA, Luiz Fernando Ferraz da. Iniciação científica – contexto e aspectos 
práticos. Revista de Medicina, [s.l.], v. 91, n. 2, p.128-136, 18 jun. 2012. Universidade de 

Sao Paulo Sistema Integrado de Bibliotecas - SIBiUSP. 
http://dx.doi.org/10.11606/issn.1679-9836.v91i2p128-136. 

COELHO, Leandro dos Santos; VALLIM, Marcos B. R.. Uma abordagem multidisciplinar 
de robótica móvel em cursos de tecnologia e de engenharia. In: XXXIX COBENGE, 2011, 
Blumenau (SC). Anais. Blumenau (sc): Anais, 2011. p. 479 - 485. 

 

  

  

ISSN: 2526-4044 p. 401 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

APLICAÇÃO DE PROJETO DE EXTENSÃO NO ENSINO DOS CURSOS SUPERIORES
DE TECNOLOGIA DO IFSC CAMPUS CANOINHAS

Jefferson Treml1
1Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC/Departamento de Ensino Pesquisa e Extensão/Campus

Canoinhas/jefferson.treml@ifsc.edu.br

Resumo: O  presente  projeto  de  extensão  foi  proposto  e  elaborado  nos  componentes  curriculares
Empreendedorismo/5º  módulo  do  Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Análise  e  Desenvolvimento  de
Sistemas e Gestão Empreendedora/5º módulo do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos. Teve como
objetivo, integrar os dois cursos superiores de tecnologia para atuarem com extensão. O Curso Superior em
Alimentos elaborou atividades de treinamento em boas práticas de fabricação de alimentos, enquanto o
Curso Superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas desenvolveu um website, como ambiente virtual
para treinamento na área. Duas outras equipes do curso de análise, atuaram em atividades específicas da
área, levando conhecimento de tecnologia da informação e comunicação, como Introdução à Programação
e normas ABNT, para públicos externos, e uma exposição artística relacionada a vivência de alunas sobre o
tema depressão. Todos os alunos participaram como voluntários no projeto. As atividades ocorreram no
período noturno, conforme horário das aulas das unidades curriculares, no período de março a agosto de
2019.  As  atividades  realizadas,  permitiram  o  protagonismo  dos  alunos  ao  proporem  e  executarem
intervenções junto a instituições de educação, ao testarem procedimentos de desenvolvimento de sistemas
e elaboração de vídeos para treinamento na área de alimentos. Outros projetos ocorreram em semestres
passados nos cursos superiores, porém, com a integração de dois cursos foi a primeira experiência.

Palavras-Chave: Projeto de Alimentos. Desenvolvimento de Sistemas. Treinamento on-line. Boas Práticas
na Fabricação de Alimentos.

1 INTRODUÇÃO

A busca e consumo por produtos alimentícios considerados seguros, tem sido

uma preocupação dos consumidores que visam a saúde, a ingestão balanceada de ali-

mentos, a eliminação do risco de enfermidades transmitidas por alimentos (ETA) (ANVI-

SA, 2019). Muitos trabalhos para análise microbiológica são realizadas em diversos ali -

mentos e bebidas, com o objetivo de realizar teste de conformidade com os órgãos regu-

lamentadores (URBANO, 2011). Por outro lado, as empresas da área de alimentos tam-

bém sentem a importância dos regulamentos para garantir a segurança alimentar e dar

amplas informações para seus consumidores. A segurança alimentar existe quando todas

as pessoas, todo o tempo, têm acesso a uma alimentação suficiente, segura e nutritiva

para preencher suas necessidades dietéticas e preferências alimentares para uma vida

ativa e saudável (FAO, 2019). Cabe então ao IFSC, por meio da Resolução CONSUP Nº

61, elaborar projetos que promovam os princípios da extensão elencados no Art. 5º, como

o impacto e transformação social e da educação e contribuição à superação das desigual-

dades sociais e ao desenvolvimento regional.
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Para tanto, a informação é o instrumento transformador das ações dos cidadãos,

elevando o poder de escolha, conhecendo tecnologias e atuando para sua própria condi -

ção de bem-estar alimentar e social.

O treinamento na área de manipulação na fabricação de alimentos é fundamental

para que os profissionais da área, atuem com qualidade e ofereçam produtos respeitando

padrões.

Para o projeto, além da área de alimentos, o Curso Superior de Tecnologia em

Análise e Desenvolvimento de Sistemas contribuiu com a área de desenvolvimento de sis-

temas. Os alunos do 5º módulo, desenvolveram o website para o treinamento on-line em

Boas Práticas na Fabricação de alimentos. Foi utilizado o Ciclo de Vida do Desenvolvi-

mento de Sistemas em suas etapas de levantamento de necessidades, análise de alterna-

tivas, projeto, desenvolvimento, implementação e manutenção (GORDON, 2006), consi-

derando a turma do curso de alimentos como clientes no processo de desenvolvimento do

ambiente virtual.

Com a integração dos cursos superiores em uma atividade de intervenção de ex-

tensão, foi possível cumprir o objetivo de aproximar a prática da teoria de conteúdos da

área de alimentos e informática, por meio de intervenções ocorridas com produto de ex-

tensão, oficinas e evento. Objetivos específicos para o projeto foram o desenvolvimento

de site para treinamento  on-line;  elaboração de conteúdos para treinamento em boas

práticas de fabricação; realização de treinamentos para profissionais da área de alimen-

tos; elaboração e realização de oficinas na área de tecnologia de informação e comunica-

ção; e realização de exposição de desenhos de relatos de vivências de alunas sobre o

tema depressão.

Ainda foi possível a intervenção técnica e social na área de informática, pela atua-

ção de duas equipes do curso de análise, com oficinas de introdução à programação e

normas ABNT, com alunos do magistério de Colégio Estadual de Ensino, com crianças e

adolescentes em vulnerabilidade do LAR APRISCO e com exposição de desenhos com

relatos de experiências criados pelas alunas do curso de análise, sobre o tema depres-

são, em espaço específico no hall do campus.

2 METODOLOGIA

Inicialmente, a proposta de projeto de extensão foi apresentada para todos os

alunos,  caracterizando  a  atividade  como  extensão,  de  acordo  com  a  resolução  do

CONSUP/IFSC  nº  61.  Foi  apresentado  o  edital  PROEX  03/2019  –  Fluxo  Contínuo

(Projetos e Cursos) para que todos conhecessem e contribuíssem com a elaboração do
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projeto  e  assim  pudessem apresentar  propostas,  caracterizando:  título,  equipe,  local,

justificativa, objetivo, público estratégico, resultados esperados, metodologia, cronograma

e avaliação. Desta forma, o projeto foi elaborado de forma colaborativa entre coordenador

e alunos. 

A provocação inicial para os alunos dos dois cursos foi para que ocorressem

atividades de extensão, conjunta entre as turmas, permitindo interação entre dois cursos

aparentemente muito distintos. Assim, uma ideia central foi transformada em atividade de

extensão para uma equipe do curso de alimentos e outra do curso de desenvolvimento de

sistemas.

A turma do 5º módulo de alimentos foi dividida em 7 equipes responsáveis por

produzir  vídeos e quizz  para  os  temas:  “Entendendo a  contaminação dos alimentos”,

“Ambiente de manipulação e cuidados com água”, “Manuseio do lixo e controle de vetores

e  pragas”,  “Higienização”,  “Manipuladores  e  visitantes”,  “Etapas  da  manipulação”  e

“Documentação”. Após, foi definido o cronograma de atividades e o interlocutor junto a

equipe de desenvolvimento.

Os alunos do 5º módulo de análise que quiseram participar do desenvolvimento

do website, foram coordenados por um gerente de projeto, que definiu as atribuições de

cada um, bem como o cronograma de atividades. O cronograma teve que ser alterado e

assim percebido que na atuação profissional, as ações reais podem diferir da planejada,

por  dificuldades  de  entendimento  do  problema  a  ser  resolvido,  quando  não  bem

especificado  junto  ao  cliente.  O  website foi  desenvolvido  e  disponibilizado  em

http://bpfifsc.pythonanywhere.com/ 

Outras duas equipes foram formadas com alunos do curso de desenvolvimento

de sistemas, que atuaram no projeto com oficinas e uma exposição de desenhos.

Diferente de outros projetos, a presente atividade foi realizada entre os cursos

Superiores de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia em

Alimentos, nas unidades curriculares de Empreendedorismo e Gestão Empreendedora,

respectivamente. Foi possível assim, a integração dos alunos dos cursos em torno de

uma atividade comum para aplicação da extensão.

Uma  segunda  etapa  será  a  aplicação  do  treinamento  on-line  junto  a

profissionais de alimentos e avaliação de todo o processo de interação.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A atividade principal definida e desenvolvida foi proporcionar treinamento on-

line na área de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos.  Os alunos do curso de
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alimentos  desenvolveram  vídeos  e  quiz,  para  7  aulas  e  os  alunos  de  análise  e

desenvolvimento de sistemas, desenvolveram o site para cadastro e gerenciamento das

aulas, permitindo acesso aos profissionais de alimentos, a uma capacitação na área de

atuação (Figura 01).

Figura 01 - Website de treinamento

Fonte: http://bpfifsc.pythonanywhere.com/, 2019

Os alunos de alimentos montaram equipes para cada qual, elaborar conteúdo e

vídeo sobre temas da área de manipulação de alimentos.  Já os alunos de análise e

desenvolvimento  de  sistemas,  formaram  uma  equipe  de  gerenciamento  e

desenvolvimento de projeto. Também foram escolhidos, líderes das equipes para melhor

gerenciar o cronograma de atividades.

Algumas dificuldades ocorreram na conclusão prevista para a etapa: a equipe

de desenvolvimento do website não cumpriu o cronograma previsto, devido a equipe de

elaboração dos conteúdos (Vídeos e quizz) não ter definido a estrutura necessária para

as aulas; a produção dos vídeos foi em laboratório de alimentos e com câmera simples, o

que gerou vídeos com problemas na qualidade do som; e o atraso no desenvolvimento,

comprometeu  a  etapa  de  aplicação  do  treinamento  para  profissionais  da  área  de

alimentos, o que ocorrerá em data posterior.

Nem todos os alunos de análise e desenvolvimento de sistemas participaram

do projeto.  Alguns optaram por  realizar  outras  atividades de extensão,  criando outras

duas equipes.

Uma equipe realizou atividades de oficinas na área de uso e conhecimentos na

área de tecnologia:

-  2  oficinas  sobre  “Introdução  à  programação  de  jogos  com  software

SCRATCH” (Figura 02), com 10 crianças do Lar APRISCO do município de Três Barras

(SC), realizada no laboratório do campus;
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Figura 02 – Oficina Lar APRISCO

Fonte: do autor, 2019.

- 1 oficina “Aprendendo com SCRATCH” (Figura 03) com o Colégio Estadual

Colombo Machado Salles, para 16 alunos do Curso do Magistério; e

Figura 03 – Oficina Col. Est. Colombo Salles

Fonte: do autor, 2019.

- 1 oficina “Normas ABNT” (Figura 04) para 17 alunos do 3º ano do Ensino

Médio do mesmo colégio.

Figura 04 – Oficina Col. Est. Colombo Salles

Fonte: do autor, 2019.
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Inicialmente,  as  oficinas  foram  previstas  para  um  público  de  crianças  e

adolescentes participantes da catequese da Igreja Matriz do município de Três Barras.

Como uma das alunas do curso de desenvolvimento de sistemas é catequista, elaboraria

as oficinas com enfoque em perigos e segurança na navegação pela internet, inclusive

para os pais desses jovens. Devida a baixa adesão, optou-se por outros públicos, como

os jovens em vulnerabilidade social do Lar Aprisco do município. Puderam assim, vir até o

campus para as atividades das oficinas. Outro público foram alunos do curso Magistério

do Colégio Estadual Colombo Salles, que puderam agregar aos seus conhecimentos, o

uso da tecnologia da informação e comunicação no processo de aprendizagem de lógica

e normas ABNT.

Outra equipe optou por trazer a reflexão sobre a depressão pelo olhar da arte,

com a implementação de relatos de vivências para a comunidade interna e externa do

campus,  sob  orientação  de  profissionais  de  psicologia.  A  equipe  produziu  desenhos

(Figura 05) que foram expostos aos diversos públicos dos eventos ocorridos no campus,

com a presença das autoras.

Figura 05 – Exposição de desenhos no campus

Fonte: do autor, 2019

A exposição  teve  a  data  alterada  de  acordo  com o  cronograma,  devido  a

preparação do material e a disponibilidade do espaço, ocorrendo no presente mês até a

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados alcançados com a conclusão do projeto, podem ser descritos em

três perspectivas: institucional, formação acadêmica e intervenção técnica e social na co-

munidade.

Na perspectiva institucional foi possível fortalecer a estrutura do campus, demons-

trar a atuação tecnológica da área de alimentos e informática e execução de uma propos-

ta de inclusão da extensão nos cursos superiores.

Na perspectiva de formação acadêmica, as atividades aproximaram os conheci-

mentos teóricos estudados pelos alunos, da prática real com público específico. Desen-

volvimento de estudos individualizados para a elaboração das atividades propostas, forta-

leceram a prática do trabalho em equipe, com atenção a todas as etapas previstas. Por

outro lado, o processo de ensino e aprendizagem passou a ter os alunos como atores

principais, ao conduzirem as atividades do projeto. Assim, foi possível desenvolver o pro-

jeto com alunos de dois cursos superiores distintos, que de forma interdisciplinar, concluí-

ram as etapas de elaboração do ambiente de treinamento on-line da área de alimentos.

Os alunos do curso de Alimentos, atuaram como desenvolvedores de conteúdos na área

e foram clientes para os alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Por

outro lado, como desenvolvedores do website, os alunos puderam praticar o desenvolvi-

mento de sistemas, por meio de uma Equipe de Desenvolvimento que possui tarefas e

prazos para cumprir, com gerência para reuniões e distribuição de funções.

Na perspectiva da intervenção técnica e social, foi possível trabalhar conteúdos

técnicos da área de alimentos, privilegiando a socialização do conhecimento estudado e

construído nos cursos. Para os participantes externos do projeto, foi possível ter acesso a

toda a estrutura do campus e sentir-se incluído no processo de educação, que o campus

promove.

Os objetivos iniciais foram atingidos com readequação do cronograma das ativida-

des e para que as equipes concluíssem as ações de forma integrada. A implementação

das atividades de treinamento em boas práticas de fabricação para profissionais da área

de alimentos, será aplicado em uma segunda etapa devido ao atraso do cronograma.

Ações com a ferramenta poderão ser utilizados em trabalhos de conclusão de curso para

o curso de alimentos, propondo e testando o ambiente virtual de aprendizagem.

Para a atual etapa do projeto, poderão ser aplicados os treinamentos em empre-

sas da área de manipulação de alimentos, com o objetivo de capacitar os profissionais da

área e avaliar as funcionalidades do site em uma fase real de aplicação.
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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 apresenta-se o estado da arte e das
ferramentas necessárias à implementação do sistema. Neste trabalho apresentamos a linguagem Python, a
biblioteca OpenCV e a descrição de uma aplicação com Raspberry PI em ambiente Linux utilizando uma
câmera IP. Por fim, para o sistema semafórico, utilizou-se um conjunto de métodos de reconhecimento de
imagens com o objetivo de reconhecer de maneira rápida e eficaz o fluxo de automóveis em uma rua,
visando retirar dados, ou seja, quantidade de carros, fotos e percentuais de erro.

Palavras-Chave: Raspberry, Semáforo, Visão Computacional, OpenCV, Python.

1 INTRODUÇÃO

Ao tratar do desenvolvimento municipal, deve-se levar em consideração dois

importantes pontos, mobilidade urbana e segurança pública. O presente artigo tem como

objetivo descrever um protótipo para resolver um problema que envolve essas duas áreas

de interesse público.

No Brasil, há cerca de 65.8 milhões de veículos em circulação (IBPT, 2018),

para  se  ter  o  controle  do  trânsito  em grandes cidades,  utilizam-se semáforos,  o  que

permite o controle do trânsito a partir do compartilhamento de tempo entre as vias de um

mesmo cruzamento. Mas como os semáforos convencionais, normalmente, não possuem

nenhum tipo de entrada de dados referente ao fluxo de trânsito e eles são configurados

para somente uma situação, acaba ocorrendo em certos horários congestionamento em

apenas uma via, enquanto a outra via deste mesmo cruzamento permanece vazia.

O tempo da parada excessiva no semáforo  pode levar ao segundo problema

urbano,  que  se  refere  ao  aumento  da  criminalidade.  Uma  pesquisa  realizada  pela

organização Sou da Paz em 2013, na cidade de São Paulo,  constatou que 68% dos

crimes  em  que  a  reação  da  vítima  resultou  em  morte,  ocorreram  em  vias  públicas,

principalmente em semáforos (SOU DA PAZ, 2013).

Para diminuir o aparecimento e/ou o aumento destes problemas, sugere-se a

implantação de um dispositivo capaz de identificar de forma rápida o fluxo de veículos em

um cruzamento para atualização em tempo real de cada tempo de controle semafórico. A

alteração dinâmica destes tempos visa evitar engarrafamentos, a parada desnecessária

de automóveis e, de forma indireta, a diminuição da criminalidade.

Este trabalho, é a continuidade de um projeto (NIERO et al, 2018) com objetivo

de coleta dos dados referentes ao fluxo de veículos em um cruzamento, utilizando visão

computacional. No projeto as imagens são obtidas por câmeras próximas aos semáforos
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e  analisadas  por  um  computador  dedicado,  com  objetivo  de  detectar  padrões  que

identifiquem veículos no fluxo da via. Nessa nova etapa do projeto, analisa-se a instalação

em um ambiente real, ou seja, suscetível às ações do tempo, com objetivo de realizar

testes, para a otimização do controle anteriormente definido.

2 METODOLOGIA

Na elaboração deste projeto, realizou-se uma pesquisa do estado da arte referente

as  tecnologias  necessárias  para  a  análise  e o  emprego  da  visão  computacional,  os

métodos  de  obtenção  de  informações  em imagens,  suas  aplicações  em sistemas de

controle de trânsito, desenvolvimento de técnicas computacionais e a construção de um

protótipo utilizado para testes e obtenção de resultados.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Visão Computacional

Visão computacional é um ramo da inteligência artificial com base na análise

de  imagens.  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 relacionar imagens com outras vistas, ou

seja, detectar ou reconhecer objetos em uma imagem.

A visão  computacional  visa  a  interpretação  de  uma  imagem  tendo  como

finalidade o controle de um sistema. Pode-se ter como exemplos, o reconhecimento de

faces a fim de substituir senhas ou, utilizado neste projeto, a detecção de veículos ou

padrões da via para o controle de trânsito.

O reconhecimento desses 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.

3.2 Protótipo

Para o desenvolvimento do protótipo, foi necessária a implementação de um

sistema controlado, formado pela entrada de dados, ou seja, as imagens da via, obtidas

via câmera; um software para processar as imagens e obter os resultados; um banco de

dados  para  armazenar  os  resultados  obtidos  e,  por  fim,  um  servidor  para  acessar

remotamente o banco de dados, obtendo os tempos padrões fornecidos ao sistema e os

resultados gerados pelo software a partir de um  Browser Client de forma remota. Este

sistema pode ser representado pelo diagrama em bloco da figura 1
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Figura 01 – Diagrama em Bloco

Fonte: Autores

Um microcontrolador do tipo  Raspberry pi 3 Model B (RPI) foi utilizado como

controle do sistema devido à  sua portabilidade e capacidade de realizar processos de

visão computacional. Para obtenção das imagens foi escolhida a Câmera IP Mini Bullet,

marca intelbras (INTELBRAS, 2019), pois se trata de um equipamento de fácil aplicação

via internet protocol (IP) e também é amplamente utilizado em ambientes externos, onde

há ação do tempo. Para alimentar a câmera foi utilizada uma fonte externa POE (Power

Over Ethernet), a qual utiliza o próprio cabo de rede para alimentar a câmera. Junto com a

câmera utilizou-se um roteador para criar a rede para controle e visualização dos dados

do sistema. No roteador, conectou-se também, via cabo ethernet o RPI, de modo que, o

mesmo acesse as imagens obtidas via câmera IP. 

O protótipo utiliza como estrutura de fixação um quadro de comando, que terá

como função proteger os equipamentos das ações do tempo. Para segurança, utilizou-se

um disjuntor,  evitando que o sistema tenha uma sobrecarga elétrica que danifique os

demais equipamentos. O protótipo pode ser observado na figura 02.

Figura 02 – Protótipo

Fonte: Autores

3.3 Software

Esta  aplicação  utiliza  o  Open  Source  Computer  Vision  Library  (OpenCV)

(OPENCV TEAM, 2018) associado a linguagem python (PYTHON, 2018) para reconhecer

os  padrões  de  imagens  no  sistema  semafórico proposto.  Inicialmente,  utilizou-se  o

método de  Haar Cascades, este que se baseia em comparar a imagem analisada com

uma  série  de  padrões  já  determinados  contidos  em  arquivos  (NIERO  et  al,  2018).
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Observou-se então, que o método demanda uma grande capacidade de processamento,

diminuindo assim, a velocidade de detecção dos carros e ocasionando uma sucessão de

erros no sistema. Visando a velocidade do sistema, utilizou-se outro método através da

identificação  de  diferenças  através  da  subtração  de  imagens,  ou  seja,  obter  a

porcentagem de diferença ao comparar uma imagem padrão da via sem veículos, a uma

com a presença dos veículos. O menor processamento em relação à detecção de objetos

por  Haar  Cascades deve-se  ao  fato  do  procedimento  ser  apenas  uma  subtração  de

imagens (matrizes de pixels) e não de uma comparação com padrões preestabelecidos

armazenados no RPI. 

O método de subtração de imagens pode ser observado na figura 03 na qual

se destaca em pontos vermelhos a diferença entre as imagens. Para se ter maior precisão

quanto ao posicionamento do veículo na imagem, a área de interesse foi  dividida em

duas. Podendo assim, saber a localização do veículo em relação as áreas de interesse. A

separação entre as regiões pode ser observada pela linha azul na figura 03.

Figura 03 – Subtração de imagens

Fonte: Autores

Outro método proposto para a aplicação no sistema de trânsito foi a subtração

dos contornos de uma imagem. Este processo baseia-se na identificação das bordas de

uma  imagem  a  partir  de  uma  função  da  biblioteca  OpenCV  (ANTONELLO,  2017),

seguido da subtração entre as bordas da imagem padrão e das imagens da via com

veículos. O propósito da utilização deste método é a identificação de veículos mesmo em

ambientes os quais a luminosidade afeta diretamente no processo.

Portando para  análise  da imagem no software  são realizadas as  seguintes

atividades:

1. Captura de imagens;

2. Seleção da área de análise;

3. Binarização de imagens;

4. Subtração de imagem ou detecção de bordas;

5. Cálculo do erro percentual.

O diagrama da figura 04 mostra estas etapas.
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Figura 04 – Diagrama de software

Fonte: Autores

Para o acompanhamento do projeto instalado no campo foi implementado um

banco de dados relacional para armazenar os resultados retornados pelo sistema devido

a maior facilidade no acesso destes resultados. 

Outra questão abordada no projeto é a possibilidade de acesso aos resultados

em  tempo  real,  para  verificar  o  funcionamento  do  sistema.  Para  isso,  surgiu  a

necessidade da aplicação de um sistema que disponibilizasse os resultados do banco de

dados de uma forma fácil ao usuário, sendo possível o acesso remoto dos dados através

de uma aplicação cliente/servidor (figura 05). 

Figura 05 – Dados no cliente WEB.

Fonte: Autores

3.4 Testes

Para a realização dos testes o projeto foi aplicado em um estacionamento, ou

seja, ambiente semelhante ao proposto para a finalidade da pesquisa, um sistema real

com fluxo de veículos exposto a adversidades ambientais.

Com foco na coleta de dados e obtenção de imagens. O sistema ficou instalado

permanentemente no local. Os testes foram realizados em diversos momentos do dia e

em situações adversas de tempo. Um exemplo obtido nos testes pode ser observado na

figura 06 e figura 07
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Figura 06 – Teste 1

Fonte: Autores

Na  figura  06  são  apresentadas  a  imagem  padrão  na  parte  superior  e  de

subtração com as diferenças identificadas pelo software na parte inferior. No lado direito

da imagem, pode-se ver a área selecionada para a comparação.

A imagem da figura 06 foi obtida no período da tarde, com o tempo nublado,

onde o pátio apresentava formação de poças d’água.

Figura 07 – Diferença entre imagens

Fonte: Autores

Na figura 07 é apresentado em destaque a diferença obtida a partir das áreas

de interesse da figura 06 em duas áreas diferentes, a área (1) e a área (2).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Examinando o método de subtração de imagem de forma independente, pode-

se observar na figura 08 nas imagens 1 a 4, que em condições de ambientes favoráveis,

este  método  possui  um  bom  rendimento,  pois  é  capaz  de  identificar  o  veículo  com

precisão diferenciando-o de pedestres. Isto pois, os veículos ocupam uma área maior na

imagem quando comparado as pessoas, sendo as porcentagens de diferença do veículo

de aproximadamente 55,69% e de pedestres entre 10,18% e 21,22%. 

O contraponto dessa aplicação, provem dos erros presentes na aplicação em

um ambiente não controlado do projeto, a qual é submetido a adversidades, como: chuva,

mudança de luminosidade, etc. Na figura 08 imagens de 5 a 8, pode-se analisar que há

uma grande quantidade de erros, devido ao tempo nublado, chuva e noite em relação a

imagem padrão.
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 Para resolver este problema, foi utilizado a subtração das bordas dos objetos

presentes no ambiente,  a fim de obter a porcentagem de diferença entre elas.  Deste

modo  obteve-se  um  método  capaz  de  contornar  a  falha  de  identificação  devido  as

mudanças na luz ambiente, Porém, em situações onde ocorrem grandes mudanças em

relação a imagem padrão, este mesmo método pode apresentar alguns erros (figura 08,

imagens 5, 6 e 8), chegando a identificar uma diferença de até 6,96%(figura 08, imagem

8). Na figura 08, imagem 6 observa-se que mesmo sem poças o software identifica alguns

pontos como diferença de bordas, isso ocorre devido ao fato de que essa imagem foi

retirada após o desaparecimento das poças presentes na imagem padrão. 

Figura 08 – Diferença entre imagens

Fonte: Autores

 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como visto  nos  testes  e  analisando os  diferentes  métodos  de detecção,  a

melhor forma de realizar o processo é utilizando dois métodos em conjunto: subtração de

bordas  e  subtração  de  imagens.  Ambos  os  métodos  se  complementam,  pois,  o  de

subtração de imagem acaba tendo uma quantidade elevada de erros quando não está em

um ambiente controlado. Assim como o de bordas que não detecta de maneira eficiente a

mudança de pixel entre duas imagens. Desta forma, com ambos trabalhando em conjunto

pode-se obter resultados satisfatórios.

Como melhoria no software propõe-se a captura de imagem padrão a cada

determinado período de tempo, tendo assim, uma imagem atualizada sem que haja a

presença de objetos acima da via pública. Também deve-se avaliar a sensibilidade na

conversão das imagens, bem como a largura resultante das bordas identificadas. Assim,

contornando os erros presentes na figura 08.
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Resumo: Este artigo  visa  trazer  uma  releitura  e  discussão  acerca  da  usinagem  não
convencional  por  jato  abrasivo,  que  consiste  em  remoção  de  material  através  do
lançamento  de  partículas  abrasivas  com  determinada  pressão.  O  processo  tem
características específicas apresentando vantagens e desvantagens variando de acordo
com os objetivos que o projetista necessita. A área mecânica é onde há mais procura,
principalmente  para  melhores  acabamentos.  Mostrando  a  história,  o  processo,  as
características, a importância da segurança do jatista e os principais usos deste processo
não convencional, o artigo é embasado em diferentes referências bibliográficas, fazendo
uma releitura  e discrição do processo em uma visão abrangente  do meio  em que é
inserido.

Palavras-Chave: Jato Abrasivo, usinagem.

1 INTRODUÇÃO

Com o objetivo de propiciar conforto e realizar operações para sobrevivência, o ser

humano criou e modelou objetos desde a pré-história. Com o descobrimento de materiais

mais modeláveis na Idade do Metais (aproximadamente de 3.300 a.C. – 1000 a.C.), o

homem  começou  a  afeiçoá-lo  com  o  intuito  de  obter  os  formatos  desejados,  uma

tecnologia simples como uma flecha para caçar de muito foi útil para o desenvolvimento.

Com o passar do tempo a usinagem, de acordo com Groover (2010), consiste em

um processo ferramental de corte utilizado para cortar um material e deixá-lo do formato

da peça desejada,  normalmente envolvendo deformação de cisalhamento para formar

cavacos, foi tornando-se cada vez mais importante e necessário. No século XIX iniciam-

se os primeiros estudos a fundo sobre o processo e hoje de variados tipos encontram-se

no mercado.

Separados  em  convencionais  (como  torneamento,  fresamento,  furação,

aplainamento, mandrilamento e retificação) e os não convencionais (como o jato d'água,

eletroquímica, eletroerosão, feixe de elétrons, laser, plasma e jato abrasivo) que exigem

um  maquinário  associado  e  variado  como  tornos,  fresadoras,  jatos,  retificadoras  e

furadeiras, mostrando que por trás de um conceito simples, há um trabalho complexo.

Nas últimas décadas a crescente procura e desenvolvimento de tecnologias que

auxiliem e aperfeiçoem com mais facilidade, precisão e menor custo vêm se tornando
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uma ferramenta importante para as empresas manter-se no mercado. Com o objetivo de

maximização  de  produção  e  minimização  de  custos  e  prejuízos  aliados  a  produção,

pesquisas desenvolveram maquinários eficientes e tecnológicos, como as máquinas CNC

(Computer Numerical Control), utilizado nas etapas finais de um projeto, projeto assistido

por computador (CAD –  Computer Aided Design), normalmente utilizado como primeira

etapa de uma peça.

Com o intuito de ampliar os maquinários já existentes aumentando a praticidade e

os fatores anteriormente citados, o jato abrasivo para usinagem vem ao mercado com o

objetivo  de  usinar  peças  com  maior  precisão  e  velocidade,  garantindo-a  um  bom

dimensionamento.

Este artigo tem o objetivo de fazer uma ampla releitura e pensamento sobre o

processo  de  usinagem  por  jato  abrasivo,  mostrando  sua  história,  vantagens,

desvantagens e as aplicações associadas

2 METODOLOGIA

Com objetivo da criação e elaboração do artigo foi feita uma vasta releitura de

livros e outros artigos com referências acadêmicas para poder  trazer  a discussão em

torno da usinagem por jato abrasivo, seguindo as seguintes etapas:

a) Aquisição de conhecimentos que compõem desde a história ao objetivo do maquinário

em que a obra se refere;

b) Realização de pesquisas bibliográficas sobre usinagem por jato abrasivo;

c) Redação dos elementos componentes no processo de usinagem por jato abrasivo; e

d) Redação do artigo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 HISTÓRIA

O estadunidense Benjamin Tilghman (1821 – 1901)  foi  o  desenvolvedor  da

máquina de jato abrasivo em 1870. A ideia surgiu ao ver a intensidade dos ventos de areia

no deserto e inicialmente foi utilizada apenas para remoção de ferrugens. Poucos anos

depois, em 1904, Thomas Pangborn contribuiu para o desenvolvimento do jato, fazendo

mudanças no maquinário  e tornando-o útil  para gravar  ou desenhar  em peças,  como

escrituras de túmulos.

O problema apresentado na época foi  a doença silicose, que ocorria com a

aspiração  de  areia,  já  que  não  se  utilizava  equipamentos  adequados,  as  partículas

alocavam-se nos pulmões causando graves dificuldades respiratórias.

ISSN: 2526-4044 p. 419 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Ao  passar  de  35  anos,  várias  outras  contribuições  foram  feitas  para  o

desenvolvimento deste tipo de usinagem, chegando em 1937 com o uso do aparelho em

larga escala, não utilizando mais areia como abrasivo, e utilizando a aparelhagem para

decorar e dar um bom acabamento a cerâmicas, vidros e alguns metais.

Com a evolução desta ideia, o jato de partículas abrasivas evoluiu e começou a

ser proveitoso para criar formas mais complexas e permitindo aos usuários conseguirem

cortes mais rápidos, aumentando o número ou a velocidade das partículas.

De  acordo  com os  engenheiros  Bhaskar  Chandra  e  Jagtar  Singh  (2011)  o

processo de usinagem abrasiva consiste na remoção de material de uma peça usando

uma grande quantidade de pequenas partículas abrasivas. O objetivo deste processo é

obter um dimensionamento mais preciso e dar melhor acabamento superficial comparado

a outros processos de usinagem.

Sendo considerado eficaz para materiais duros e frágeis sua utilidade é de

suma  necessidades  nas  indústrias  ao  levar-se  em  consideração  a  quantidade  de

materiais com esse perfil no mercado. Para isso, a sua aparelhagem deve seguir alguns

itens e aspectos para chegar-se ao resultado requerido.

3.2 APARELHAGEM E PROCESSO

O  maquinário  necessário  é  chamado  de  jato  abrasivo,  que  consiste  em  uma

câmara  vibratória  de  gás  comprimido  contendo  pó  abrasivo;  um  pequeno  bocal;  um

regulador de pressão; um desumidificador de ar; um filtro de ar; um medidor de pressão

no compressor de ar. Como mostra a figura abaixo.

Figura 01: Desenho esquemático do jato abrasivo.

Fonte: A Study of effect of Process Parameters of Abrasive jet machining.
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O gás, ao sair do compressor de ar, passa pelo filtro e pelo desumidificador 

chegando a câmara de vibração que contém pó abrasivo a uma pressão aproximada de 8 

kg/cm². Com isso, a mistura de ar comprimido com as partículas abrasivas no vibrador é 

diretamente lançada através de um bocal, em alta velocidade, sob a peça de trabalho.

Por conter milhares de partículas de milimétricas a nanométricas, o processo 

não é permitido em locais pequenos ou fechados sem o uso de um sistema de exaustor 

que contribui para a saúde e segurança de quem o manuseia.

3.3 VARIÁVEIS NO PROCESSO

Visualiza-se  na  figura  01  a  quantidade  de  equipamentos  existentes  para

fazer  medição  e  averiguação  de  variáveis  existentes  durante  o  processo  dentro  do

maquinário, elas são:

a)Tipo de gás utilizado;

b)Tipo do abrasivo;

c)Tamanho dos grãos;

d)Velocidade;

e)Fluxo;

f)Material da peça;

g)Geometria do bocal;

h)Distância de trabalho; e

i)Formato da peça desejada.

Estas variáveis influenciam na característica final do produto requerido. Se

forem mal controladas ou utilizadas de maneira errônea, a qualidade final do produto não

será atingida como deveria, prejudicando, assim, o objetivo do uso de tal maquinário.

Abrasivos típicos utilizados em usinagem por jato abrasivo incluem óxido

de alumínio (para alumínio e latão), carboneto de silício (para aço inoxidável e

cerâmica) e esferas de vidro (para polir). Os tamanhos de grão são pequenos, 15

a 40 mm (0,0006 a 0,0016 pol.) de diâmetro, e devem ser uniforme em tamanho

para uma determinada aplicação. É importante não reciclar os abrasivos porque

grãos  usados  se  tornam  fraturados  (e,  portanto,  menores  em  tamanho),

desgastados e contaminados. (Groover, 2010, p. 632, tradução autoral).

Há  inúmeras  características  que  afetam  as  variáveis  no  processo  de

usinagem por jato abrasivo. O material que será usinado, o tipo e tamanho das partículas

abrasivas são exemplos, e cada uma com sua importância associada. Para visualizá-las

de uma melhor maneira a tabela 01 foi inserida na página seguinte.
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Tabela 01: Características dos processos abrasivos.

Material da peça Materiais duros e quebradiços

Tipo do abrasivo Al2O3, SiC, pó de vidro

Tamanho do abrasivo Em torno de 25 micrômetros

Vazão 2 a 20 g/min

Meio N2, CO2 ou ar

Velocidade 125 a 300 m/s

Pressão 2 a 8 kg/cm²

Material do bocal Carboneto de tungstênio ou safira 
sintética

Folga da ponta do bico 0,25 mm a 15 mm

Tolerância ± 0,05 mm

Operação de usinagem Perfuração, rebarbação, limpeza

Vida do bico Carboneto de tungstênio – 12 horas

Safira – 300 horas

Fonte: Unconventional Machining Process (2016). (Tradução autoral).

3.4 UTILIZAÇÃO

Na área da mecânica  a  necessidade de remover  material  de  peças  duras,

enrijecidas e de difícil alcance é comum. O jato abrasivo, por conter partículas soltas faz

com que a capacidade de alcance desta aparelhagem aumente e devido a pressão que

as partículas saem pelo bocal faz com que haja uma alta força de impacto, podendo ser

utilizado em cortes rasos em materiais cerâmicos, cortes em metais como o alumínio,

cavidades para sensores de pressão e remoção de cola ou tinta de certos objetos, além

de algumas aplicações mais específicas, como matrizes para microprocessadores e valas

para aplicações micro-medicinais.

3.5 VANTAGENS E DESVANTAGENS

O processo de jateamento abrasivo pode ser utilizado para fazer buracos em

materiais duros, frágeis e sensíveis ao calor, fazendo com que seja útil em uma gama de

setores,  como  por  exemplo,  em  trabalho  com  vidros.  Além  disso,  não  há  dano  na

microestrutura do material pois não é gerado calor no processo, minimizando mais perda

de custos,  já  que o  processo em si  tem baixo  custo  de capital.  O bom acabamento

superficial é um ponto em destaque neste processo, já que a rugosidades superficial varia

de 0,1 a 1,5 micrometro de acordo com o tipo de abrasivo utilizado.

Em contrapartida, o uso deste tipo de usinagem é limitado pois há baixa taxa
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de remoção de material e os grânulos do pó abrasivo podem acumular-se no bocal ou

incorporar-se a peça devido ao tamanho reduzido e a velocidade que são lançados.

Por  razão  da  velocidade  do  jato,  furos  cegos  não  são  recomendados  pois

podem acarretar em problemas no material, e há necessidade de utilização de proteção

pois há dispersão do material ao colidir com a peça.

3.6 SEGURANÇA

Os  principais  itens  recomendados  a  serem  utilizados  pelo  jatista,  de

segurança pessoal, são: o uso do capacete com vidro temperado e saída traseira para

uma mangueira de ar;  condicionador de ar do capacete; luvas de raspa e/ou luva do

jatista (gabinete); e blusa (com gola alta junto a traqueia) e calça, ambas com material

leve e resistente. Além destes, recomenda-se seguir  as normas, como a utilização do

controle de acionamento do jato a distância, evitando aproximar-se do bocal de saída do

jato, e de sapatos fechados e altos, como botas de couro raspa.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sete  grandes aspectos  foram avaliados sobre  o  jato  abrasivo:  sua história,

maquinário  necessário,  variáveis  no  processo,  utilização,  segurança,  vantagens  e

desvantagens. Conclui-se que tal método é um processo relativamente novo ao compará-

lo  a  outros,  e  requer  certo  maquinário  assim como um bom preparo  do jatista,  para

garantir  a  segurança e a  correta  utilização do jato  abrasivo,  diante  de suas diversas

variáveis, as quais podem resultar em defeitos no produto final. Hoje há uma gama muito

diversificada de processos de usinagem, e é evidente que o jato abrasivo não é um dos

mais populares, porém há situações em que ele se destaca como sendo o processo mais

vantajoso.

Sabendo da sua crescente busca desde o século XVIII, podemos concluir que

devido a sua já existente ótima performance unida ao fato da evolução de softwares e da

tecnologia em geral, de forma a minimizar custos, riscos, investimentos e aumentar a área

de aplicação do processo confirma que a usinagem por jato abrasivo vem crescendo cada

vez mais e continua em expansão no mercado, com ótimas projeções para o futuro.
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Resumo: A  indústria  da  construção reafirma a necessidade de  soluções  tecnológicas  inovadoras  para
aumentar a produtividade e reduzir custos, visando a competitividade das empresas. Para regulamentar
essas  inovações  e  garantir  a  qualidade  da  edificação,  em  2007,  foi  instituído  o  Sistema  Nacional  de
Avaliação Técnica (SINAT). Desde então, novas tecnologias estão sendo implementadas na produção de
habitação no Brasil. Dentre estas, está o sistema com estrutura leve em madeira denominado wood frame.
Como ainda não existe uma norma vigente para este sistema em madeira, este artigo tem como objetivo
apresentar  as  principais  diretrizes  técnicas  referentes  ao  wood  frame  no  Brasil.  Como  método,  os
documentos publicados no SINAT serão levantados, sintetizados e organizados em planilhas. Este trabalho
faz  parte  de  uma  pesquisa  acadêmica  que  tem  como  intuito  contribuir  para  elaboração  de  projetos
adequados de edificações em wood frame. Assim, este artigo coloca como é importante seguir diretrizes
para a disseminação de construções em madeira com a devida qualidade para minimizar o preconceito
sobre este material.

Palavras-Chave: Inovação tecnológica, Normalização, Estrutura leve em madeira, Qualidade.

1 INTRODUÇÃO

Na construção, a inovação tecnológica é definida como a incorporação de um

componente, elemento, sistema ou método que não são tradicionais e que representam

avanços  significativos  em  termos  de  desempenho,  qualidade  ou  custo  (SABBATINI,

1989).

No  seu  histórico,  o  Brasil  apresentou  pouca  variação  na  construção.  Nas

décadas de 1970 e 1980, o déficit habitacional foi colocado como “problema fundamental”

(BOLAFFI,  1979)  e  ocorreu  um  esforço  por  soluções  inovadoras,  com  preceitos  de

racionalização  e  industrialização  para  acelerar  e  reduzir  custos  da  produção  de

habitações (CASTRO, 1999).

Todavia,  muitas  dessas  tecnologias  implementadas  não foram devidamente

avaliadas  ou  não  possuíam  um  referenciamento  técnico  suficiente  e  adequado  ao

contexto  brasileiro.  Como  consequência,  muitos  casos  apresentaram  resultados

negativos, com problemas de patologia e altos custos de manutenção (GONÇALVES et

al, 2003). Naquele período, não existia alguma norma técnica de referência para auxiliar

na avaliação desempenho dos sistemas inovadores. Sob tal necessidade, em meados de

2000,  o  Comitê  Brasileiro  da  Construção  Civil  da  Associação  Brasileira  de  Normas

Técnicas  (ABNT)  elaborou  um  conjunto  de  normas  para  esta  avaliação  –  NBR

15575:2013 (GONÇALVES et al, 2003).
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A NBR 15575 (ABNT, 2013) traz requisitos gerais sobre o desempenho das

edificações brasileiras. Esta norma não fornece detalhes sobre materiais ou componentes

específicos, sobretudo os inovadores (AMÂNCIO et al, 2015). Com base nesta norma,

diretrizes  específicas  precisam  ser  fornecidas  para  avaliar  os  sistemas  inovadores

conforme suas características.

Nesse sentido, o Sistema Nacional de Avaliação Técnica (SINAT), instituído no

âmbito do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), foi

criado  para  prover  regulamentações  provisórias  para  produtos  inovadores  (BRASIL,

2007a.).  Conforme  o  SINAT  (BRASIL,  2007b),  produto  inovador  é  um  sistema  ou

subsistema  ou  processo  construtivo  que  não  tem  uma  norma  técnica  brasileira

regulamentada pela ABNT e não é aplicado tradicionalmente no território nacional.

Dentre estes sistemas inovadores avaliados pelo SINAT está o wood frame. É

um sistema com estruturas leves em madeira que apresenta uma composição simples,

facilmente adequada ao contexto local.  Assim, está sendo cada vez mais aplicado no

Brasil.  Por exemplo,  desde 2012,  está inserido no Programa Minha Casa Minha Vida

(ESPÍNDOLA, 2017).

Em geral,  o  wood frame é  formado por  uma estrutura  leve  de  madeira  de

floresta  plantada,  contraventada com chapas estruturais  de  madeira.  Esta  estrutura  é

combinada com outros materiais para garantir  o desempenho da edificação (MOLINA,

CALIL JÚNIOR, 2010). Mas, a falta de uma regulamentação técnica pode gerar dúvidas

sobre quais materiais constituintes selecionar no projeto de uma edificação.

Com  base  neste  problema,  este  artigo  tem  como  objetivo  apresentar  as

principais diretrizes técnicas referentes ao wood frame no Brasil nesta década de 2010.

Ao apresentar estes dados, coloca-se a importância de seguir diretrizes técnicas para a

disseminação de construções em madeira com a devida qualidade.

2 METODOLOGIA

Para pesquisar as principais diretrizes técnicas referentes ao  wood frame no

Brasil,  um  levantamento  foi  realizado  nos  documentos  publicados  pelo  SINAT  até  o

primeiro  semestre  de 2019,  disponibilizados pelo  PBQP-H.  Constatou-se que o  wood

frame possui  a  Diretriz  SINAT nº  005  (BRASIL,  2017a).  Com base  nos  requisitos  e

critérios destas diretrizes, uma empresa propôs e avaliou o desempenho de subsistemas

de vedação vertical e de entrepiso com estruturas leves em madeira para habitações.

Após aprovação, os Documentos de Avaliação Técnica (DATec) nº 20 foram publicados

com mais detalhes (BRASIL, 2017b, 2018).
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Neste artigo, estes documentos foram analisados e os dados obtidos foram

agrupados por características dos componentes constituintes das paredes externas do

sistema wood frame.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base em ensaios e informações de normas pertinentes, a diretriz SINAT e

os  documentos  técnicos  especificam  os  componentes  da  parede  do  wood  frame.

Entretanto,  estes  mesmos  documentos  ressaltam  a  necessidade  de  validar  o

desempenho  estrutural  da  edificação  por  meio  de  cálculos  que  aferem  os  valores

adotados para tais componentes no projeto.

Nos resultados deste  artigo,  os dados coletados sobre os componentes da

parede externa foram organizados em três tabelas: (1) quadro estrutural, (2) face externa

e (3) face interna.

Conforme observa-se na Tabela 1, os quadros estruturais são compostos por

peças de madeira serrada, com seções de 38 mm x 89 mm ou 38 mm x 140 mm, tratadas

quimicamente em autoclave e unidas com pregos anelados ou ardox. 

Tabela 01 – Componentes do quadro estrutural da parede externa

Componentes do quadro
estrutural da parede externa

Diretriz SINAT N° 005 (BRASIL, 2017a) e DATec n° 20 (BRASIL, 2017b,
2018)

Madeira
(montantes
e travessas)

Seção
transversal

nominal

38mm × 89mm (BRASIL, 2017a, 2017b); 38mm x 140mm (BRASIL, 2018);
montantes espaçados máx. 60 cm, conforme cálculo estrutural 

Espécie  /
resistência

Coníferas - classe mín. C20 folhosas, 12% umidade (BRASIL, 2017a);
pinus taeda (BRASIL, 2017b; 2018)

Tratamento
contra

organismos
xilófagos

Tratamento químico sob pressão: Edificações térreas e 2 pav.: CCA-C
4,0 kg/m³ / CCB 4,0 kg/m³ / CA-B 1,7 kg/m³; Edificações 4 pav.: CCA-C

6,5 kg/m³ / CCB 6,5 kg/m³ / CA-B 3,3 kg/m³ 

Dispositivos de fixação
metálicos

Pregos anelados (em rolo) ou espiralados (ardox) com diâmetro mín. de
3,1mm e comprimento mín. de 75mm, espaçados a cada 20 cm

Fonte: elaborado pelos autores com base nas referências citadas na tabela.

Este quadro estrutural recebe chapas OSB estruturais de 9,5 mm de espessura

de nas suas faces externa e interna, com a função de contraventar a estrutura e dar mais

resistência na fixação de mobiliário e redes, por exemplo. Os painéis de parede do térreo,

em contato com a fundação de concreto, recebem uma manta asfáltica impermeabilizante

sobre as chapas OSB para proteger a base e as laterais inferiores do painel contra a

umidade (TABELA 2).
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Na face externa, sobre a chapa OSB, é aplicada uma membrana hidrófuga que

é impermeável à água e permeável ao vapor. Sobre esta membrana, fecha-se a parede

com placas cimentícias de 8 mm de espessura, desencontradas das chapas OSB. Após

tratamento de juntas, colocação de cantoneiras e pingadeiras, o acabamento pode ser

executado com selador acrílico e textura acrílica ou com argamassa cimentícia e textura

acrílica (TABELA 2).

Tabela 02 – Componentes da face externa da parede externa

Componentes da face externa da
parede externa

Diretriz SINAT N° 005 (BRASIL, 2017a) e DATec n° 20 (BRASIL,
2017b, 2018)

Chapa de
fechamento e
contraventam.

Tipo OSB estrutural tipo 3 (uso externo)

Espessura 9,5 mm (conforme EN300)

Tratamento
contra cupins

Tratamento com inseticida (ciflutrina, cipermetrina ou fipronil),
conforme ABNT NBR 16143 (2013)

Tratamento
contra fungos
apodrecedores

Não possui tratamento fungicida. O índice de umidade deve ser no
mínimo 2% e no máximo 12% (BRASIL 2017b); Perda de massa

< 10%, conforme ASTM D 2017-05:2006 (BRASIL, 2017a)

Dispositivos de
fixação

metálicos

Grampos galvanizados com comprimento mín. de 50mm espaçados
a cada 150mm ou pregos anelados com diâmetro mín. de 2,5mm,

comprimento mín. de 50mm e espaçados a cada 200mm

Detalhe para
durabilidade

Proteção da
base do quadro
estrutural ("U")

Manta asfáltica impermeabilizante industrializada, de 0,9mm de
espessura, aplicada até a altura de 20cm em ambas as faces do

painel de parede sobre as chapas OSB externa e interna

Barreiras
impermeáveis à

água e
permeáveis ao

vapor

Tipo Permeabilidade ao vapor de água médio de 1,30x10-²ng/Pa.s.m e
gramatura de 101,0g/m²

Dispositivos de
fixação

metálicos

Sobre a face externa da chapa OSB com grampos galvanizados tipo
80F com 6mm de comprimento e espaçados a cada 40cm

Revestimento /
Fechamento

externo

Tipo Placa cimentícia Classe A3

Espessura 8mm

Juntas Espaçamento de 3mm a 5mm; tipo aparente ou dissimulada

Dispositivos de
fixação

Parafusos do tipo rosca soberba, cabeça cônica estriada com
comprimento de 25mm a 35mm; espaçamentos determinados pelo

fornecedor da placa cimentícia

Acabamento /
Finalização

Pintura

As placas cimentícias recebem uma demão de selador acrílico e,
posteriormente, uma demão de textura acrílica (BRASIL, 2017b) ou

são revestidas com argamassa cimentícia “base coat” com
5mm e textura acrílica com 3mm de espessura (BRASIL, 2018)

Cantoneiras
metálicas

Nas extremidades de paredes e requadros de aberturas isentas de
contramarcos, são aplicadas cantoneiras perfuradas (do tipo “L”) em

PVC ou metálicas galvanizadas, revestidas com massa acrílica
(BRASIL, 2017b) ou com argamassa polimérica de base cimentícia

(base coat) (BRASIL, 2018), sendo posteriormente pintadas

Pingadeiras
Em aço galvanizado (Z275 para ambientes rurais ou urbanos); nos

peitoris da janela; na interface entre a parede de fachada e fundação;
nas juntas horizontais entre pavimentos

Fonte: elaborado pelos autores com base nas referências citadas na tabela.

ISSN: 2526-4044 p. 428 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Na face interna, sobre a chapa OSB é fixado o gesso acartonado Standard

(ST) ou Resistente à Umidade (RU).  O acabamento sobre este varia entre ambientes

secos, molháveis e molhados, com detalhes importantes para proteger a madeira contra a

umidade (TABELA 3).

Tabela 03 – Componentes da face interna da parede externa

Componentes da face interna
da parede externa

Diretriz SINAT N° 005 (BRASIL, 2017a) e DATec n° 20 (BRASIL,
2017b, 2018)

Chapa de
fechamento e
contraventam.

Tipo
OSB estrutural tipo 2 (ambientes secos); OSB estrutural tipo 3 (ambientes

molháveis e molhados)

Espessura 9,5mm (conforme EN 300)

Tratamento
contra cupins

Tratamento com inseticida (ciflutrina, cipermetrina ou fipronil), conforme
ABNT NBR 16143 (2013)

Tratamento
contra fungos
apodrecedores

Não possui tratamento fungicida. O índice de umidade deve ser no
mínimo 2% e no máximo 12% (BRASIL 2017b); Perda de massa  < 10%,

conforme ASTM D 2017-05:2006 (BRASIL, 2017a)

Dispositivos
de fixação

Grampos galvanizados com comprimento mínimo de 50mm espaçados a
cada 150mm ou pregos anelados com diâmetro mínimo de 2,5mm,

comprimento mínimo de 50mm e espaçados a cada 200mm

Gesso
acartonado

Tipo
Standard (ST) (ambientes secos); Resistentes à Umidade (RU)

(ambientes molháveis e molhados)

Espessura 12,5mm

Juntas
Dissimuladas e recobertas com massa e fita celulósica para drywall,

conforme NBR 14715 (2010)

Dispositivos
de fixação

Parafusos de rosca soberba (ponta agulha), cabeça cônica lisa com
comprimento de 25mm a 35mm e resistência à corrosão de no mínimo

48h

Membrana
impermeável à

água e ao
vapor (para

áreas
molhadas e
molháveis) 

Tipo Membrana impermeável de base acrílica

Colocação

Aplicada em três demãos cruzadas. Nas paredes do box do banheiro, a
face das chapas de gesso RU é revestida do piso ao teto. Nas demais
paredes, a membrana é aplicada desde o piso até a altura de 200mm
acima do ponto de hidráulica mais alto. Nas paredes sem pontos de

hidráulica, a membrana é aplicada até altura de 200mm do piso acabado.

Acabamentos

Ambientes
secos

Base da parede revestida com membrana acrílica elástica de aplicação a
frio com altura de 200mm acima do piso acabado interno, e rodapé em

material cerâmico com no mínimo 70mm de altura, assentado com
argamassa colante tipo ACII. Restante da parede pintada com tinta

acrílica

Ambientes
molháveis e
molhados

Revestimento cerâmico do piso até o teto

Fonte: elaborado pelos autores com base nas referências citadas na tabela.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os materiais básicos especificados para as paredes do sistema wood frame na

Diretriz SINAT e nos DATecs são: madeira, chapas OSB, chapas de gesso acartonado e

placa cimentícia. As seções das peças de madeira são de no mínimo 38 mm x 89 mm
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para habitações de um ou dois pavimentos, mas devem ser calculadas para conferir o

desempenho estrutural.

Além  destes  materiais,  observou-se  a  preocupação  de  adicionar  detalhes

construtivos que previnem o contato da madeira com algum tipo de umidade, garantindo

maior durabilidade.

Observar estas diretrizes pode auxiliar nas tomadas de decisões de projetos

com  wood frame para cada região do Brasil. É importante detalhar o projeto, evitando

propagar  erros  de  concepção  que  podem  denegrir  as  vantagens  deste  sistema  e,

principalmente, da madeira.
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Resumo: A regularização de imóveis é um tema recorrente no Brasil, uma vez que o direito imobiliário está 
diretamente ligado à vida de todas as pessoas. Além de contribuir com o planejamento urbano, o imóvel 
regularizado é um aliado das pessoas que desejam comprar ou vender este bem, isto porque o Habite-se é 
uma exigência para financiamento imobiliário através de recursos da Caixa Econômica Federal. Em 
Florianópolis a situação não é diferente, apesar de a maioria dos imóveis estarem registrados na prefeitura, 
muitos deles não possuem a permissão para habitar. Para auxiliar as pessoas que desejam obter o Habite-
se de seu imóvel, este trabalho tem como objetivo geral elaborar os projetos necessários para serem 
aprovados na Prefeitura Municipal de Florianópolis, visando-se o habite-se, bem como mostrar os caminhos 
necessários para a obtenção do mesmo. Para residências unifamiliares, a Prefeitura de Florianópolis exige a 
aprovação dos projetos arquitetônico e hidrossanitário para regularizar a obra e o imóvel construído. Os 
projetos foram parte de um estudo de caso, no qual o proprietário deseja reformar e ampliar sua casa. Trata-
se de uma edificação geminada em um condomínio fechado localizado no bairro Vargem Grande, norte da 
ilha de Florianópolis. Mesmo se tratando de uma reforma com ampliação, os procedimentos em relação a 
uma obra nova para regularização são os mesmos, mudando apenas a representação gráfica do projeto 
arquitetônico. Os projetos foram elaborados com o auxílio de softwares computacionais e com base em uma 
revisão das Normas Técnicas vigentes, orientações técnicas da Vigilância Sanitário de Florianópolis e 
legislações como o Plano Diretor e o Código de Obras de Florianópolis. Por fim, é apresentado um 
organograma com os passos a serem seguidos para a obtenção do habite-se. 

Palavras-Chave: Reforma e Ampliação; Construção; Habite-se; Projetos. 

1 INTRODUÇÃO 

A reforma e ampliação, assim como a construção regular de novas edificações, 

é um tema recorrente em todo território nacional, pois além de garantir direitos básicos 

como acesso as redes de água e energia da concessionária local, facilita as futuras 

negociações envolvendo o imóvel. 

De acordo com informações do Censo 2010, 18 milhões de domicílios urbanos 

brasileiros são ocupados de forma irregular. A região Sul concentra 17% desse total, 

ficando atrás apenas das regiões Nordeste e Sudeste, que concentram cada, 32,5% das 

áreas domiciliares nessa situação. Em Florianópolis a situação não é diferente. O rápido 

aumento populacional e políticas de legalização de imóveis construídos sem autorização 

resultaram no crescimento desordenado da cidade e na dificuldade de fazer o controle 

dessas construções clandestinas e irregulares. Segundo Ildo Rosa (2017), superintendente 

do Ipuf (Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis), o município poderia ter evitado 

essa situação se houvesse um planejamento aprovado em 2006 quando se deu início a 

criação do Plano Diretor. 

Dentro deste cenário de desordem no crescimento das cidades, a regularização 

de um imóvel além de contribuir com o planejamento urbano, aquece o mercado imobiliário, 
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tornando a cidade mais confortável, segura e sustentável para os seus habitantes e 

visitantes. 

A importância de se alinhar a reforma ou construção de um imóvel com a 

prefeitura ainda não é de conhecimento de muitas pessoas. Normalmente associam a 

regularização a demora com a liberação da obra ou gastos desnecessários com a 

aprovação de projetos, em ambos os casos devido aos processos burocráticos e os 

diferentes profissionais envolvidos. 

Com isso, este estudo busca auxiliar na compreensão do fluxo dos processos 

envolvidos para a obtenção do habite-se de uma residência em Florianópolis através de um 

estudo de caso de uma reforma com acréscimo de área numa casa geminada.  

Dessa forma, este trabalho mostra ser de interesse não só da comunidade 

acadêmica, mas sim também da população em geral. Haja vista, que através do mesmo, é 

possível ver as etapas necessárias para a aprovação de um projeto na prefeitura de 

Florianópolis, o que poderá incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo, uma vez, 

observado que o processo não é complicado. 

 

2 MÉTODO DA PESQUISA 

Como já informado anteriormente, este trabalho trata-se de um estudo de caso. 

Nesse estudo foi elaborada uma pesquisa qualitativa com base em referências 

bibliográficas normativas. O passo a passo do método adotado nessa pesquisa é descrito 

na sequência e para auxiliar na estruturação de um esquema sequencial que facilite o 

entendimento dos processos realizados, é apresentado na figura 1 um fluxograma do 

método adotado. 

Figura 1 –  Fluxograma do método usado na pesquisa. 

                                                              
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tendo em vista que se trata de um trabalho na área de projetos, a pesquisa 

bibliográfica teve seu maior enfoque em documentos técnicos e legislações pertinentes a 

elaboração de projetos e obras em geral. 

A pesquisa iniciou com o Plano Diretor de Urbanismo do Município de 

Florianópolis e teve prosseguimento com o Código de Obras e Edificações de Florianópolis, 

Orientações Técnicas da Vigilância Sanitária, Portal de Serviços do Município de 

Florianópolis e uma pesquisa sobre casas geminadas e condomínio fechados. 

Em se tratando de uma residência unifamiliar, o Município de Florianópolis exige 

a aprovação dos projetos arquitetônico e hidrossanitário para regularizar o imóvel. Desta 

forma foram elaborados ambos os projetos seguindo as diretrizes do município para que 

esses estejam em condições de serem aprovados. 

Antes de iniciar a elaboração do projeto arquitetônico foi feita uma consulta de 

viabilidade junto ao Pró-Cidadão para viabilizar a obra. A consulta foi feita para uma reforma 

com ou sem acréscimo de área.  

Na sequência foi realizado um levantamento das dimensões reais do terreno e 

da residência para fazer o projeto arquitetônico. Em seguida discutiu-se com os donos da 

edificação sobre suas preferências em relação as possibilidades para a arquitetura da 

reforma da casa e definida as ideias, o projeto arquitetônico de reforma e ampliação da 

residência teve início. 

O projeto arquitetônico teve sua elaboração conforme as normas técnicas NBR 

13532:1995 – Elaboração De projetos de edificações – Arquitetura e NBR 6492:1994 – 

Representação de projetos de Arquitetura, além disso, o projeto tem em sua apresentação 

os itens exigidos no Art. 25 do Código de Obras e Edificações de Florianópolis. 

O projeto hidrossanitário exigido pela Prefeitura de Florianópolis é diferente de 

um projeto hidrossanitário executivo convencional. O projeto entregue à Vigilância Sanitária 

para análise é o PHS (Projeto Hidrossanitário Simplificado), um estilo de projeto 

padronizado que facilita a sua análise. 

O PHS foi feito no software QiHidrossanitário da AltoQi, após a importação das 

plantas do projeto arquitetônico em arquivo dwg do AutoCAD. Feita a importação, o 

lançamento do projeto hidrossanitário teve início. 

O projeto teve sua elaboração conforme Orientações Técnicas da Vigilância 

Sanitária de Florianópolis e as normas técnicas NBR – 10844 – Instalações prediais de 

águas pluviais, NBR – 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário e NBR – 5626 – 

Instalações prediais de água fria. 
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Concluídos os projetos, passou-se para a conclusão da pesquisa, na qual foram 

verificadas as compatibilizações ou incompatibilizações dos projetos realizados na 

pesquisa, bem como com a execução, possibilitando para a confecção do relatório final 

desta pesquisa.  

3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

3.1 Projeto arquitetônico 

A apresentação do projeto arquitetônico foi feita em duas pranchas com tamanho 

de folha A1 e todas as escalas são indicadas em projeto.  

Na prancha 01 são apresentadas as plantas baixas dos pavimentos térreo e 

superior, do sótão, da cobertura, além da planta de situação que é apresentada em duas 

escalas diferentes para facilitar a visualização do terreno dentro do condomínio, das 

dimensões do terreno e das distâncias até as vias principais. As plantas de locação e 

pavimento térreo são representadas em um único desenho. Isso foi feito porque o terreno 

é pequeno e a casa ocupa grande parte da projeção do mesmo. Além das plantas, também 

são apresentadas na prancha 01 as informações sobre o terreno, tabela de esquadrias, 

quadro de áreas e coeficientes urbanísticos. A figura 02 apresenta a prancha 01 sem escala 

visando ilustrar sem muito detalhes o projeto arquitetônico. 

Na prancha 02 do projeto arquitetônico são apresentados dois cortes e duas 

fachadas, além das máscaras de áreas, que apesar de não serem itens obrigatórios, 

auxiliam na análise do projeto por parte da Prefeitura. 
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Figura 2 –  Prancha 01 do projeto arquitetônico. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

3.2 Projeto hidrossanitário simplificado (PHS) 

A apresentação do PHS foi elaborada conforme orientações técnicas da 

vigilância sanitária de Florianópolis e conta com 4 pranchas, sendo a primeira em tamanho 

de folha A2 com altura modificada e o restante no tamanho A2 padrão. 

A prancha 01 está no tamanho de folha A2 com altura estendida, pois a folha A2 

padrão não teria espaço para a planta do pavimento térreo. Nesta planta são apresentados 

os elementos principais a serem analisados pela prefeitura, como o caminhamento de 

esgoto, água pluvial, água potável entre outros. 

Na prancha 02 do projeto hidrossanitário simplificado é apresentado o esquema 

vertical de água potável. O volume da caixa d’água de 1500 litros foi dimensionado de 

acordo com as normas do município para o consumo diário. Considerando para o cálculo 

um consumo diário de 200 litros per capita e uma população de duas pessoas por quarto, 

sendo que a casa em estudo conta com 3 quartos, o consumo diário total ficou em 1200 

litros. Sendo assim, foi adotado um reservatório de 1500 litros para abastecer a edificação. 

Na prancha 03 do projeto hidrossanitário é apresentado o esquema vertical de 

esgoto e na prancha 04 os detalhes gerais do projeto, detalhes do reservatório e detalhes 

das caixas de passagem, como as de areia, de inspeção e a de gordura. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Com o objetivo de facilitar o entendimento sobre quais passos devem 

ser tomados para conseguir o habite-se, foi desenvolvido um fluxograma (figura 3), 

que mostra a sequência dos processos envolvidos na prefeitura, desde a consulta de 

viabilidade, passando pela elaboração dos projetos, até chegar ao documento que 

atesta que a residência pode ser habitada, o habite-se, conforme ilustrado na figura 3. 

Figura 3 –  Fluxograma dos processos na prefeitura. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Por meio da figura 3, a elaboração dos projetos arquitetônico e hidrossanitário é 

de fundamental importância para a regularização do imóvel. Porém, o projeto 

hidrossanitário só poderá ser apresentado na Prefeitura após a aprovação do projeto 

Arquitetônico. Com os dois projetos aprovados, a prefeitura emite o Alvará de Construção. 

Na sequência, inicia-se a construção de acordo com os projetos aprovados. 

Após a construção da edificação, inicia-se o processo de habite-se pelo habite-

se sanitário. Conseguido o habite-se sanitário, pode-se dar entrada no pedido de habite-se 

final da edificação. Caso a execução tenha sido de acordo com o projeto aprovado, a 

prefeitura emitirá o habite-se. 
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4.1 Projeto arquitetônico 

O projeto arquitetônico foi realizado atendendo as normas da prefeitura. A 

edificação terá um aumento significativo na área construída da edificação. Sendo que a 

mesma passará de 59,60 m² para 139,15 m², o que representará um acréscimo de área de 

construída de 79,55 m², ou seja, 133% de aumento. 

Apesar do aumento considerável de área construída, a taxa de ocupação ficou 

em 41%. O que é relativamente baixa se comparada a taxa de ocupação limite definida pelo 

Plano Diretor para aquela região, que é de 60%. Além disso, o índice de aproveitamento 

ficou em 0,90, o qual também ficou a baixo do limite permitido que é 1,3. O gabarito da obra 

ficou com 3 pavimentos e o máximo são 4 e taxa de impermeabilização do terreno ficou 

com 61%, sendo que a impermeabilidade máxima permitida seria de 80%.  

4.2 Projeto hidrossanitário simplificado (PHS) 

O projeto hidrossanitário simplificado (PHS) é um projeto que traz as informações 

importantes a serem analisadas pelos responsáveis pelo serviço na Vigilância Sanitária. 

Entre essas informações estão o caminhamento do esgoto no terreno, a destinação do 

esgoto e das águas pluviais, os detalhes verticais e das caixas de inspeção, de areia e de 

gordura e os pontos de alimentação de água potável. Por isso foi relativamente simples de 

ser feito. Além disso, não foi preciso desenvolver um sistema de tratamento de esgoto 

individual já que o condomínio já possui uma estação de tratamento de esgoto. 

5 CONCLUSÃO 

A reforma e ampliação de um imóvel, assim como uma nova construção, possui 

uma série de etapas a serem cumpridas para se ter uma obra regular, conforme o código 

de obras do município e dentro dos limites urbanísticos estabelecidos no plano diretor. 

Analisar esses documentos e buscar outras informações a respeito de aprovação de 

projetos em sites da prefeitura foi o suficiente para chegar ao objetivo deste trabalho, que 

foi a elaboração dos projetos que necessitam ser aprovados na prefeitura. 

A elaboração e conclusão dos projetos, se deu a partir de uma pesquisa 

aprofundada, mas específica por se tratar de um estudo de caso que apesar de ser comum, 

é apenas um caso entre tantos outros que ainda não foram realizados. Além disso, as 

diretrizes e normas podem sofrer alterações com o tempo, assim como os processos 

envolvendo a prefeitura.  Dessa forma, a importância do tema foi apresentar uma 
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sistematização dos processos a serem seguidos para a regularização de uma edificação 

no município de Florianópolis, o qual foi atingido com a confecção de um fluxograma 

indicando. 

Quanto aos projetos desenvolvidos, apesar de não terem sido apresentados na 

prefeitura, têm totais condições de serem aprovados. O projeto arquitetônico seguiu as 

diretrizes do código de obras e ficou dentro dos limites urbanísticos apresentados no plano 

diretor. Já o projeto hidrossanitário foi elaborado conforme as orientações técnicas da 

vigilância sanitária, principalmente no que diz respeito ao Projeto Hidrossanitário 

Simplificado (PHS).  

Uma sugestão para uma futura evolução dessa pesquisa seria dar entrada na 

prefeitura e acompanhar o andamento dos processos de aprovação dos projetos, licenças 

e habite-se. 
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Resumo: O desenvolvimento de tecnologias assistivas tem avançado nos últimos anos. Contudo, 
os valores dos produtos associados a esta tecnologia estão, na maioria dos casos, fora do alcance 
da população brasileira, pois muitos deles não são fabricados no Brasil, que somados aos custos 
de importação, encarecem a aquisição de produtos incorporados a tecnologias assistivas. 
Portanto, o presente trabalho tem por intuito apresentar o desenvolvimento do projeto de um 
protótipo de cadeira de rodas elétrica, sendo que seu diferencial é a utilização de apenas duas 
rodas, que são responsáveis por sua locomoção, e que faz uso de técnicas de engenharia de 
controle para torná-la auto equilibrante, permitindo sua utilização pelo usuário. O desenvolvimento 
do projeto contempla diversas etapas de execução, dentre elas: a construção da estrutura 
mecânica e eletroeletrônica; o desenvolvimento de um aplicativo mobile que permite ao usuário a 
realização de diversos comandos com a cadeira de rodas conforme sua necessidade; e a 
elaboração de documentos, como artigos e relatórios de pesquisa, sobre as etapas executadas 
durante o projeto. As etapas de engenharia de controle permitiram a obtenção de um modelo 
matemático compatível ao sistema da cadeira e um sistema funcional ao usuário, podendo-se 
melhorar alguns aspectos relacionados ao seu controle de equilíbrio. Atentando-se ao caráter 
pedagógico, o projeto possibilitou aos acadêmicos desenvolverem habilidades técnicas e 
interpessoais adquiridas durante o curso de graduação, por meio da implementação de conceitos 
adquiridos em diversas unidades curriculares, permitindo observar as relações entre teoria e 
prática, conceitos relacionados a interdisciplinaridade e multidisciplinaridade, que proporcionaram 
aos acadêmicos experiência à sua carreira profissional. 
 
Palavras-Chave: Tecnologias Assistivas; Mobilidade para Deficientes Físicos; Cadeiras de Rodas 
Auto Equilibrante. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O trânsito nas calçadas das vias públicas é dificultado pela presença de 

diversos tipos de obstáculos. Para cadeirantes estes obstáculos são acrescidos 

das inclinações das ruas e calçadas que comprometem a postura destas pessoas, 

muitas vezes já bastante debilitadas. Nos dias de hoje, tenta-se melhorar o nível 

de atuação e independência das pessoas com deficiência, para melhorar sua 

qualidade de vida e propiciar melhores condições de trabalho. Para auxiliar a 

inclusão da pessoa com uma deficiência qualquer existem as tecnologias 

assistivas, que são destinadas a diminuir suas dificuldades de viver e de conviver 

em sociedade. Classificado como tecnologia assistiva está o emprego de cadeiras 

de rodas, equipamento que auxilia pessoas com dificuldade de locomoção a se 

deslocarem nos espaços do seu cotidiano. 
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Com o aparecimento do veículo segway na década de 1990, ocorreu 

uma modificação significativa no conforto no deslocamento em cadeiras de rodas. 

Cadeiras de rodas auto equilibrantes, como o veículo segway, usam o controle de 

estabilidade para movimento de arfagem por meio da metodologia de controle do 

pêndulo invertido, sem a utilização das rodas pivotadas. Por outro lado, o uso de 

sistemas de suspensões semiativas e ativas em cadeiras de rodas foi objeto de 

estudo nas décadas de 1990 e 2000, com propostas de adaptações dos sistemas 

comerciais usados em automóveis e motocicletas. Porém, esses 

desenvolvimentos esbarram em problemas de adaptação de sistemas 

desenvolvidos para outros fins.  

Assim, no presente trabalho pretende-se desenvolver o protótipo de 

uma cadeira de rodas auto equilibrante, de custo acessível, a fim de promover o 

desenvolvimento dessa tecnologia no estado de Santa Catarina, tornando o 

estado pioneiro neste tipo de tecnologia assistiva. Além do mais, a motivação pela 

escolha do sistema deve-se aos problemas no deslocamento de cadeiras de rodas 

tradicionais, que estão relacionados ao travamento e vibrações provocadas pelas 

rodas menores (rodas pivotadas). Neste caso, cadeiras de rodas auto 

equilibrantes, por serem constituídas de duas rodas coaxiais, têm seu equilíbrio 

frontal feito pelo controle do torque dos motores acoplado às rodas e não possuem 

rodas pivotadas. Por terem somente rodas com diâmetro grandes, diminuem os 

problemas acarretados pelo uso de rodas pivotadas, aumentando o conforto do 

usuário (KAWAMURA e MURAKAMI, 2011). 

Desta forma, neste trabalho são apresentados os aspectos construtivos 

do protótipo, bem como a realização do estudo de um produto semelhante para 

conclusões acerca da estrutura e componentes a serem usados, uma vez que 

projeto ainda está em fase de desenvolvimento no que diz respeito a modelagem 

matemática e controle da cadeira. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Ao decorrer do documento serão expostas as características 

construtivas, componentes mecânicos, motores e controlado, além disso, será 

apresentado o aplicativo desenvolvido para realizar a movimentação da cadeira de 

rodas auto equilibrante. Na Figura 1 são apresentados os componentes da cadeira 

que também serão explanados ao longo do texto. 
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2.1 ESTRUTURA 

 

Em função da facilidade e leveza proporcionada, a parte estrutural do 

protótipo é construído com alumínios extrudados 30x30 mm, como apresenta a 

Figura 1, sob dimensões de Associação Brasileira De Normas Técnicas (ABNT) 

adotando para o projeto 0,95 m a 1,15 m de comprimento, altura de 0,71 a 0,93 m. 

A fixação dos alumínios é por meio de chapas externas e cantoneiras 

internas, aumentando a robustez da estrutura e facilitando possíveis ajustes, para 

o projeto, foi submetido chapas de 1,5 mm de espessura, por ser resistente e leve. 

Além disso, tem-se a fixação dos motores por tubo na vertical de 1”, com uma 

barra de alumínio de 5 mm fixando o motor ao tubo, fixado através de parafusos, 

facilitando a retirada dos componentes. 

 Com o intuito de realizar a aquisição do sinal de posição linear da cadeira, 

são usados sensores do tipo encoder modelo E6B2 - CWZ5B com resolução de 

1000 pulsos por revolução acoplados ao eixo do motor que, para sua fixação, 

foram desenvolvidos chapas presas no motor. Tais chapas, possuem um furo 

oblongo para tensionamento da correia, que realiza a transmissão do movimento 

do eixo do motor para o eixo do sensor. Dentre as opções para transmissão do 

sinal, a polia e correia sincronizadora tornou-se a melhor opção, com maior 

precisão e mais adequada ao projeto. 

Figura 01 – a) Vista frontal do protótipo, b) Vista lateral esquerda, c) Vista 

posterior, d) Componentes eletrônicos. 

  

a) b) 
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c) d) 

 Fonte: Autoria Própria. 

 

2.2 MOTOR 

 

Como primeira opção, tinha-se a usabilidade de motores brushless por 

possuírem acoplamento direto, com uso direcionado para bicicletas elétricas, o 

que não requer nenhum tipo de controle de torque ou velocidade e utilizado com 

drivers mais simplificados que não fazem a reversão eletrônica, causando um 

“tranco” no momento da reversão. Assim, sugeriu-se o uso de motores de corrente 

contínua (CC) por serem modelos conhecidos, simples e lineares, os quais têm a 

modelagem já bem difundida na literatura e também o controle de velocidade 

realizado pela alteração somente da amplitude de tensão em seus terminais, 

sendo a tensão, corrente e torque variáveis diretamente proporcionais. 

Dessa maneira, os motores utilizados são motores CC EC Series 

EC82M244360CL comercializado pela Ortobras de 24 V e potência de 300 W, 

como mostra a Figura 2 a) e ainda, com redução de 1/28, aumentando o seu 

torque o que tem maior prioridade com relação a velocidade neste projeto. Como 

esse motor possui uma redução, o seu eixo não está diretamente ligado à roda, 

por este motivo a sua fixação é reprojetada em relação aos antigos motores. 

Figura 02 - a) Motor DC EC82M244360CL, b) Ponte H Sabertooth 2x25 
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a) 
Fonte: DYD-D-320W Datasheet (adaptado). 

b) 
Fonte: Thingbits, 2018. 

 

2.3 DRIVE 

 

Como necessidade, é preciso enviar a alimentação para os motores, 

porém não se pode fazer isto diretamente via Arduino por sua saída de tensão ser 

limitada, a qual certamente ficaria danificada. Deste modo, se fez uso da 

Sabertooth 2x25 como mostra a Figura 2 b), a qual trabalha com uma tensão de 

entrada entre 6V e 24V a 25A. Esta, por sua vez, é uma ponte H que possibilita 

sinais independentes para cada motor o que também pode ser usada em futuras 

aplicações como curvas, nas quais o motor precisam ter rotações diferentes, de 

acordo com a direção pretendida. 

Além de ser compacta e flexível, a Sabertooth 2x25 possui uma 

particularidade muito importante nessa aplicação que é a reversão, ou seja, a 

inversão do sentido de giro. Para realizar o procedimento de reversão do motor o 

drive não precisa parar os motores proporcionando uma suavização no movimento 

e garantindo um dos requisitos no que diz respeito modelos parecidos com 

pêndulo invertido já que a reversão brusca poderia gerar grandes impactos na 

usabilidade do usuário e, possivelmente, instabilizar o sistema (SABERTOOTH, 

2007). 

 

2.4 APLICATIVO 

 

A era mobile cresceu consideravelmente e com isso também o alto uso de 

aplicativos para as mais variadas aplicações. O java é uma linguagem já bem 

difundida no desenvolvimento de aplicações em geral que são desenvolvidos por 
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grupos de pessoas, o que é uma das suas grandes vantagens. Além disso, o java 

pode disponibilizar o acesso a diversas bibliotecas que são compatíveis com o 

sistema Android (BONATTO e CANTO, 2007). 

Para o desenvolvimento desses aplicativos tem-se plataforma open source 

Android Studio, que possui a linguagem java para desenvolvimento lógico e sua 

interface é feita através da linguagem eXtensible Markup Language (XML) que é 

uma linguagem de marcação, ou seja, não possui comandos pré-definidos apenas 

delimitação de informação. 

Para desenvolver o aplicativo para movimentação da cadeira foi utilizado 

essa plataforma disponibilizada gratuitamente e desenvolvido para dispositivos 

smartphones e tablets com sistema operacional Android igual ou superior ao 4.0.3 

Ice Cream Sandwich. 

O aplicativo tem o objetivo de movimentar a cadeira por meio da 

comunicação bluetooth com do smartphone com o módulo bluetooth presente no 

protótipo. Utilizando botões, como os apresentados na Figura 3, tem-se a 

movimentação da cadeira para frente, para trás, esquerda e direita e, também, um 

botão com a função de parar o movimento. Há ainda um botão utilizado para 

seleção do modo de operação que pode ser alterado entre economia de energia, 

que tem por objetivo a redução do consumo das baterias e o modo sport, ambos 

implicam diretamente na velocidade de operação do protótipo. Há ainda uma parte 

dedicada para informar os parâmetros específicos do usuário que irão influenciar 

no controle do protótipo.  

Figura 03 – Tela principal do aplicativo mobile 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através de estudos realizados a partir de modelos comerciais já 

existentes,  a estrutura deve ter seu peso balanceado em função da redução do 

centro de massa do sistema que quanto mais baixo melhor para realizar o controle 

do pêndulo além de ser ergonômica para o usuário e, hoje, seus elementos 

encontram operacionais a título de testes utilizando rodas auxiliares. Para a 

movimentação do protótipo, foi desenvolvido um aplicativo mobile para 

estabelecer a comunicação a entre a cadeira e celular que possibilita ao usuário 

movimentar a cadeira mesmo sem estar sobre ela. Usando o protótipo e o 

aplicativo desenvolvidos, foram realizados vários testes com usuários diferentes 

com o intuito de observar a resposta dos motores e seu acionamento com cargas 

diferentes e o que isso impactaria no protótipo final. 

Os dados técnicos dos motores foram levantados via ensaio, pois não é 

disposto folha de dados ou manuais técnicos visto que na grande maioria esses 

equipamentos fazem parte de um produto comercial, cujo registro técnico não foi 

fornecido pelo fabricante ou pelo fornecedor do produto. Como os parâmetros do 

motor influenciam diretamente nas equações dinâmicas do modelo matemático do 

protótipo da cadeira, os testes foram realizados considerando já o motor instalado 

no protótipo. 

Para complementar, são dispostos vídeos e fotos dos testes realizados 

e também do protótipo que podem ser acessados no link: 

https://drive.google.com/open?id=1VN2cytEdSX2SNu0htlDEkjJ2fq4OQjkF. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como o desenvolvimento desse projeto deu-se nas disciplinas de 

Projetos Integradores do curso, foi-se utilizado de diversas outras unidades 

curriculares para cada passo do projeto como desenho auxiliado por computador 

para obter o modelo virtual do protótipo, disciplina de teoria e prática de controle e 

microcontroladores para desenvolvimento do controlador teórico e implementação 

no microcontrolador através das equações a diferenças do controlador 

discretizado, usando ainda a programação em java para desenvolvimento do 

aplicativo. 

No que diz respeito a tecnologias assistivas nacionais, não se tem uma 

a cadeira de rodas sem as rodas pivotadas que é de grande funcionalidade para 
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cadeirantes, mas não é difundida em função do alto custo e atualmente é 

desenvolvida apenas em outros países. Partindo desse princípio, surgiu-se a ideia 

do desenvolvimento de um protótipo para início dos estudos no câmpus e também 

nacional e, também gerando outros estudos a serem desenvolvidos futuramente 

como o controle de estabilidade. 
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Resumo: A medição do consumo de água nas unidades consumidoras atualmente é realizada de forma
manual, onde um fiscal mensalmente coleta as informações, possuindo um custo relativamente alto e são
reajustados anualmente. Neste contexto, este projeto estudará a construção de um sistema para aquisição
à distância do consumo registrado em um hidrômetro residencial. O sistema proposto é composto por um
Sistema Embarcado acoplado a um hidrômetro e conectado a uma página responsiva instalada em um
Servidor  Web para registro do consumo e cadastro dos dados de cada consumidor, permitindo a geração
de fatura de cobrança de forma direta.

Palavras-Chave: Telemetria hidrômetro; hidrômetro automatizado; medição remota

1 INTRODUÇÃO

A medição do consumo de água nas unidades consumidoras atualmente é

realizada de forma manual,  onde um fiscal  coleta as informações mensalmente.  Este

processo tem um custo relativamente alto e são reajustados anualmente, em função de

reajustes salariais, aumento de combustível, etc.

Outro problema que pode ocorrer  com a medição realizada por  fiscais  é  a

leitura errônea,  a qual  gera retrabalho na concessionária e insatisfação por parte dos

consumidores, ao demandar do seu tempo para solicitar a correção do problema.

Existem  ainda  residências  que  impossibilitam  o  acesso  do  leiturista  ao

hidrômetro, impedindo a leitura, sendo identificadas como "portão fechado". A posição do

medidor, seu estado de conservação e elementos a sua volta, como plantas, podem gerar

erro na coleta do valor  medido.  Fatores relacionados à segurança física do leiturista,

como ataques  de  cachorros  e  cercas  elétricas  também contribuem para  o  problema.

Apesar  desses  problemas  ocorrerem  esporadicamente,  quando  acontecem,  geram

cobranças  de  tarifas  indevidas  que  não  correspondem  ao  gasto  de  água  real,

ocasionando prejuízo e incômodo tanto para o cliente como para a concessionária de

águas

A telemetria remota, onde os dados de leitura do consumo são enviados para

um servidor remoto, permitirão uma melhor interação entre Concessionária e Consumidor.

Este  novo  conceito  pode  trazer  grandes  vantagens  que  excedem as  funcionalidades

básicas dos medidores eletromecânicos ou eletrônicos convencionais, e respondem às

necessidades  latentes  de  melhoria  de  gestão  e  eficiência  da  medição,  tais  como:

detecção  de  fraude,  corte  e  religamento  remoto  (possibilidades  que  poderiam  ser

inseridas  como  continuação  deste  projeto),  comunicação  bidirecional  e  medição  à

distância.
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A  substituição  da  coleta  manual  do  consumo  de  água  por  uma  coleta

automatizada,  mitigaria  as deficiências dos sistemas de coleta de dados e gestão do

serviço atual.  

Para medição do fluxo de água, é necessário determinar o tipo de transdutor

para  este  fim.  Existem propostas  utilizando sensor  de  fluxo  com contato  mecânico  –

turbina, sensor de efeito Hall  com pás – com uma turbina (ROCHA, 2014). O contato

mecânico possui o inconveniente problema de baixa durabilidade. 

A detecção ultrassônica usa o Tempo de Voo (TOF – do inglês) de uma onda

ultrassônica e sua dependência da taxa de fluxo do meio, para medir e calcular o fluxo de

volume,  usando  a  diferença  no  tempo  de  propagação  da  onda  ultrassônica  quando

transmitida dentro e contra a direção do fluxo. Esta tecnologia é excelente na medição de

taxas de fluxo de volume em uma ampla gama e trabalha com fluidos como água e óleo,

bem como gases como ar e metano (TEXAS, 2018). O tempo que o sinal de ultrassom

utiliza para percorrer de um transdutor ao outro é medido por um contador. Esse tempo

também é conhecido como tempo de voo (time of fly -TOF) (RIBEIRO; BERGAMASCO;

AREDES, 2006). Os medidores ultrassônicos baseados em TOF medem as taxas de fluxo

com base na diferença no tempo de propagação dos sinais ultrassônicos, nas direções a

montante e a jusante. A onda de ultrassom viaja mais rápido quando viaja na direção do

fluxo  e  mais  lenta  quando  contra  o  fluxo.  Essa  tecnologia  funciona  se  os  pares  de

transdutores estiverem localizados dentro de um tubo ou presos à parte externa de um

tubo. Essa abordagem requer um caminho direto entre os dois transdutores, exigindo uma

construção mecânica cuidadosa do tubo de fluxo onde os transdutores estão alojados.

Como a velocidade de propagação de uma onda de ultrassom varia entre um

único  fluido  e  uma  composição  de  múltiplos  fluidos  em  uma  mistura,  a  tecnologia

ultrassônica  baseada  em  TOF  pode  também  ser  usada  para  análise  de  materiais

compostos.

Os medidores de vazão ultrassônicos TOF têm dois tipos de construção: em

linha ou barreira. Em linha são medidores de vazão intrusivos em que os transdutores são

instalados dentro dos tubos de fluxo e entram em contato com o líquido; Os medidores de

fluxo em barreira são não intrusivos, instalando os transdutores na superfície do tubo e

detectam a onda sonora viajando pelo tubo.

Os medidores de vazão em linha podem ser diagonais e dar aos transdutores

uma linha de visão direta, como mostrado na Figura 1. Ou podem ser refletivos, onde a

onda de som de um transdutor de transmissão atinge um segundo transdutor somente

após a reflexão de um material na superfície do tubo, conforme mostrado na Figura 2 na

página seguinte.  Alguns medidores de fluxo industriais com tubos de fluxo de grande
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diâmetro usam dois pares de transdutores para melhorar o desempenho, acomodando a

maior atenuação que ocorrerá com diâmetros de tubo maiores, conforme mostrado na

Figura 3.

Figura  01  –  Pares  de  sensores

ultrassônicos sinal em visão direta.

Figura  02  –  Pares  de  sensores

ultrassônicos sinal refletido

Figura 03 – Possibilidades de posicionamento dos sensores.r0ken!!

Neste  projeto  forma  estudadas  outras  soluções  como  o  sensor  de  turbina

modelo sensor de fluxo de água 1/2″ YF-S201b que gera sinais em modulação PWM

(Modulação por Largura de Pulso). 

Definida a questão do elemento sensor, outros pontos importantes devem ser

estudados, tais como a alimentação do circuito eletrônico e a forma de transmissão do

sinal.

O sistema embarcado vai ser alimentado por pilha/bateria, pois a posição do

relógio medidor de água normalmente inviabiliza a utilização de energia elétrica pelo custo

que esta geraria. Desta forma, as opções são pilhas/baterias comuns ou recarregáveis.

No caso de recarregáveis a opção comercial seria célula solar – aumentando o custo do

sistema de telemetria. Assim, se definiu pela utilização de pilhas/bateria comum. O ideal é

que a pilha/bateria tenha vida útil da ordem de 5 (cinco) anos para que o sistema seja

viável para a concessionária de água, pois a troca constante de pilhas encareceria o custo

do projeto. Desta forma, é necessário especificar o sistema embarcado (sensor de fluxo,

microcontrolador e envio de dados sem fio) com o mais baixo consumo possível.

O envio dos dados é um problema tecnológico a ser resolvido, em função do

consumo de energia da bateria e da própria transmissão da leitura. Existem empresas

com ao ECIL (ECIL,  2018) a qual  lançou um relógio inteligente (foco em medição de

energia  elétrica,  mas  o  princípio  é  o  mesmo)  utilizando  a  tecnologia  sem fio  ZigBee

(ZigBee, 2018) onde cada relógio forma uma rede MESH. Entretanto, se necessita que
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todas as residências tenham o equipamento desta empresa para que a rede se forme até

chegar na concessionária em função do pequeno alcance desta tecnologia. Esta ideia de

forma  redes  independentes  já  foram  oferecidas  por  outras  empresas.  Neste  tipo  de

comunicação se necessita  de “concentradores” equipamentos que recebem dados de

uma rua, por exemplo, e enviam para a concessionária, via GSM – sinal de celular - ou

outra forma. 

Desta  forma,  as  melhores  opções  atuais  para  gerenciamento  do  relógio

medidor é através do sinal celular – GSM ou WiFi do cliente. Cada uma com vantagens e

desvantagens. O GSM tem longo alcance, mas tem custo mensal do CHIP celular. O WiFi

depende da liberação por parte do cliente. Caso o Google – Projeto Loon (LOON,2018)

cumpra sua promessa de levar internet grátis através de seus servidores instalado em

balões, esta limitação poderá ser suprimida. Neste projeto estudamos estas duas opções

–  WiFi  e  GSM.  Obviamente  o  uso  do  sinal  GSM  implica  um  custo  mensal  para

manutenção da linha para o sistema de telemetria. 

A definição da linguagem para comunicação entre o sistema embarcado e o

servidor web também é crucial  para o sucesso do projeto. Dentre as diversas opções

definiu-se iniciar o projeto com a programação JavaScripts (FLANAGAN, 2013) a qual

possui vantagens em relação às outras: front-end (página de acesso do usuário) e back-

end  (comunicação  com  o  banco  de  dados)  programados  na  mesma  linguagem  e

implementação mais rápida, ampla documentação, etc. Além disso, o banco de dados

associado ao JavaScripts  –  MongoDB (HOWS; MEMBREY; PLUGGE, 2015)  facilita  o

entendimento  de  sua  organização.  Também  definiu-se,  por  questão  de  tempo  de

desenvolvimento,  utilizar  uma  página  responsiva  utilizando  o  software Angular

(ANGULAR, 2019) que também baseado em JavaScripts, a qual se adapta aos diferentes

tamanhos  de  tela  (smartfone,  PC,  etc),  dispensando  a  necessidade  de  desenvolver

aplicativo para dispositivos Android e IOS (Apple).

A comunicação entre o hardware - relógio medidor – e o banco de dados foi

realizada utilizando o serviço MQTT (Message Queue Telemetry Transport), pois este é

um  protocolo  de  rede  leve  e  flexível  que  oferece  o  equilíbrio  ideal  para  os

desenvolvedores de IoT (Internet das Coisas – proposta onde todos dispositivos poderão

se comunicar entre si)

O objetivo geral deste projeto foi  estudar o desenvolvimento de um sistema

para  aquisição  de  dados  de  consumo  à  distância,  registrado  em  um  hidrômetro

residencial, sendo composto por um Sistema Embarcado Acoplado ao Hidrômetro e uma

página responsiva instalada em um  Servidor  Web.
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O ideal é que a pilha/bateria tenha vida útil da ordem de 5 (cinco) anos para

que o sistema seja viável para a concessionária de água.  Definiu-se que a melhor opção

tecnológica  no  momento  envio  dos  dados   é  o  uso  de  sinal  GSM,  sendo  os  dados

enviados para  a  central  uma vez ao dia  na  proposta  inicial.  Para  a  programação do

servidor  foi  utilizada  a  programação  JavaScripts  (FLANAGAN,  2013)  por  se  de

implementação mais rápida, ampla documentação, etc.

2 METODOLOGIA

A solução proposta neste projeto consta de: telemetria remota através de um

equipamento eletrônico inserido em cada relógio medidor, equipamento de fácil instalação

com  possibilidade  de  alimentação  através  de  bateria/pilha  devido  ao  uso  de

processadores de ultrabaixo consumo e  comunicação dos dados através do uso de WiFi

– disponibilizado pelo cliente – ou o uso de uma interface GSM – celular – disponibilizado

no equipamento a ser instalado. 

Um dos  grandes  desafios  deste  trabalho  é  a  alimentação  do  equipamento

através de bateria/pilhas em função da necessidade da longa duração necessária. O ideal

é que a pilha/bateria dure pelo 5 (cinco) anos para que o sistema seja viável  para a

concessionária de água, pois a troca constante de pilhas encareceria o custo do projeto.

Desta  forma,  é  necessário  especificar  o  sistema  embarcado  (sensor  de  fluxo,

microcontrolador e envio de dados sem fio) com o mais baixo consumo possível. Para

este  fim  foram  estudados  componentes  como  da  empresa  Texas  como  a  linha

MSP430FR604x que são dedicados para medição de fluxo com baixímo consumo de

standby (dormência) da ordem de 450nA e outras como o ATMEGA 328P rodando em

baixo consumo.

Os  dados  são  enviados  para  a  nuvem  através  de  uma  (ou  mais  –  a  ser

definido) leitura(s)  eletrônica e depois poderem acessados pela concessionária (e/ou pelo

cliente). Para armazenamento na nuvem utilizou-se  serviços gratuitos, os quais existem

em diversas modalidades tais como: 100% gratuitas, gratuitas até um certo tráfego de

dados,  entre  outros.  Entretanto,  o  serviço  pode  estar  alocado  no  servidor  da

concessionária.

Para comunicação do servidor web (e o banco de dados que vai  conter os

usuários) com relógio medidor e seu consumo foi utilizado a programação JavaScripts.

Para o banco de dados foi utilizado o MongoDB. 

A  interface  com o  usuário  é  uma página  responsiva  –  que  se  adapta  aos

diferentes tamanhos de tela (smartfone, PC, etc). Para a comunicação entre o hardware -

relógio medidor – será utilizado o serviço MQQT (Message Queue Telemetry Transport),
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pois este é um protocolo de rede leve e flexível que oferece o equilíbrio ideal para os

desenvolvedores de IoT (Internet das Coisas – proposta onde todos dispositivos poderão

se comunicar entre si).  O protocolo é leve permite a implementação em hardware de

dispositivo  altamente  restringido  e  em redes  de  largura  da  banda  limitada  e  de  alta

latência.  Sua  flexibilidade  possibilita  o  suporte  a  diversos  cenários  de aplicativo  para

dispositivos  e  serviços  de  IoT  (IBM,  2018).  Como  as  mensagens  do  MQTT  são

organizadas por tópicos, o desenvolvedor de aplicativos tem a flexibilidade de especificar

que determinados clientes somente podem interagir com determinadas mensagens. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este projeto foi realizado em duas frentes distintas: hardware e software. Desta

forma apresentamos os resultados alcançados em cada uma dessas áreas.

3.1 Hardware:

Para a leitura do consumo de água foi utilizado um sensor de turbina sensor de

fluxo de água 1/2″ YF-S201b que apresentou precisão suficiente para este protótipo.

O  processador  escolhido  para  este  momento  foi  o  ATMEGA  328P  com

interface de programação – IDE do Arduino, operando em baixo consumo. Para este fim

foi  utilizado  velocidade  de  processamento  de  4MHz  e  utilizando  biblioteca  de

programação low power. 

Para a transmissão de dados utilizou-se o módulo GSM/GPRS SIM900.

Utilizando essas estratégias se conseguiu fazer  o sistema gastar 171uA no

regime de sleep (modo baixo consumo) e 90mA (corrente média durante transmissão de

dados) quando ele se conecta a rede celular envia dados (sem conter o display de LCD

que é meramente para conferência de dados no protótipo). 

Os dados enviados são o consumo e a identificação do hidrômetro, sendo essa

operação  realizada  uma  vez  por  dia.  O  sistema  é  alimentado  por  6  pilhas  AA  com

capacidade  de  2200mAh.  Utilizando-se  sites  tais  como:

https://www.geekstips.com/battery-life-calculator-sleep-mode/,

http://www.of-things.de/battery-life-calculator.php e  https://www.newark.com/calculating-

battery-life-in-iot-applications#calculator, estimou-se a vida útil de 12 meses.

A Figura 4 mostra a bancada desenvolvida e a Figura 5 mostram detalhes da

eletrônica com a placa desenvolvida (centro acima das pilhas) e o módulo GSM (centro

superior). O display LCD é apenas para conferência de leitura entre medidor analógico

(mostrada  na  Figura  4),  medição  eletrônica  e  dados  recebido  pelo  servidor  web.  O

medidor  analógico  convencional  foi  colocado em série  com o eletrônico  desenvolvido
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neste projeto para aferição das medidas. A bancada possui um reservatório (latão plástico

preto embaixo) e uma bomba para realizar a circulação da água.

Figura 04 – Foto bancada completa. Figura 05 –  Detalhe do sistema eletrônico

desenvolvido.

3.2 Software:

As Figuras 6 e 7 mostram telas do servidor ambos desenvolvidos neste projeto.

Essas telas mostram cadastro de consumidor, registros de leitura e gráfico de consumo.

O banco de dados e o site estão hospedados gratuitamente na internet, disponível para

todos  acessarem.  No  site  é  possível  adicionar  e  remover  hidrômetros,  assim  como

adicionar e remover registros de consumo. 

O usuário e a concessionária de água acessam o sistema cada qual com seu

nível de permissão estabelecidos na programação.

Figura 06 – Tela do servidor. Figura 07 – Tela do servidor.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

ISSN: 2526-4044 p. 454 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul

Este projeto é um exemplo de uso de tecnologia mecatrônica, onde o estudante

do curso de engenharia mecatrônica se apropria de conhecimentos do curso e vai além

ao estudar temas não previstos no curso e possibilitando ao final realizar a transferência

tecnológica do mesmo, podendo este projeto ter continuidade como produto comercia

Os resultados esperados foram alcançados, considerando-se a complexidade

do projeto.

Como trabalho futuro  se  pode desenvolver  o  sistema utilizando-se medição

ultrassônica  e  utilizar  microcontroladores  de  ultrabaixo  consumo  para  que  o  sistema

possa ser alimentado por pilhas com período próximo a cinco anos.
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Resumo:: A energia elétrica tem papel fundamental no desenvolvimento econômico de um país e as energias 
renováveis são protagonistas na revolução energética do século XXI. Em especial, os sistemas fotovoltaicos 
apresentam maturidade tecnológica, confiabilidade e competividade econômica e podem ser inseridos na 
geração centralizada e na geração distribuída. O processo de dimensionamento de um sistema fotovoltaico 
conectado à rede se baseia na escolha e adequação do módulo e inversor CC/CA e demais equipamentos 
periféricos. O fator de dimensionamento do inversor é a relação entre a potência do inversor e a potência do 
gerador fotovoltaico, e sua escolha depende de diversos fatores. A proposta deste trabalho é avaliar o 
desempenho energético de subsistemas fotovoltaicos com distintos fatores de dimensionamento de inversor. 
Neste estudo, utilizou-se um sistema fotovoltaico instalado no IFSC em Criciúma/SC, composto por 5 
subsistemas com inversores de 15 kW cada e 229 módulos fotovoltaicos de 320Wp. Os subsistemas 
apresentam distintos fatores de dimensionamento de inversor, variando entre X e Y. Os subsistemas foram 
simulados utilizando o software SAM, desenvolvido pelo NREL/EUA, e a análise energética foi realizada a 
partir de índices de desempenho. A partir da análise de figuras plotadas, percebe-se que o inversor 2 
apresenta um corte de potência em um dia típico ensolarado, diminuindo a sua eficiência. A diferença entre 
os fatores de capacidade habilitado do inversor 1 e 2 é de 33%. Essa diferença era esperada pois o fator de 
capacidade habilitado leva em consideração a potência do inversor e a energia elétrica entregue à rede. O 
inversor 2, apresenta maior potência de gerador, então, na média anual, a sua energia elétrica entrega à rede 
é maior, elevando seu valor de fator de capacidade habilitado em comparação ao inversor 1. Analisando o 
fator de capacidade CA, conclui-se que não houve diferença significativa entre as médias anuais do inversor 
1 e 2. No entanto, quando analisado os valores de média mensais, o inversor 1 apresenta maior fator de 
capacidade em relação ao inversor 2. Esse resultado era esperado, pois nos meses com maior incidência 
solar ocorre com maior frequência os cortes na potência no inversor subdimensionado, diminuindo seu fator 
de capacidade. A partir da análise dos resultados, conclui-se que o sobre dimensionamento de um sistema é 
mais indicado para que não ocorra as perdas de energia devido a limitação da potência do inversor. 
 
Palavras-Chave:  Energia Solar Fotovoltaica, Fator de Dimensionamento do inversor, Índices de desempenho. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A energia elétrica é um insumo fundamental no desenvolvimento tecnológico e 

econômico de um país. Os sistemas fotovoltaicos apresentam maturidade tecnológica, 

confiabilidade e competitividade econômica e podem contribuir para diversificar e 

descarbonizar a matriz elétrica. Atualmente, no Brasil, o número de sistemas fotovoltaicos 

de geração distribuída é de, aproximadamente, 95 mil, sendo que a potência instalada é da 

ordem de 1 GWp (ANEEL, 2019). 

Um sistema fotovoltaico conectado à rede é composto por gerador fotovoltaico 

(arranjo de módulos fotovoltaicos), inversor e demais componentes periféricos. A relação 

entre a potência do inversor e a potência do gerador fotovoltaico é conhecida como Fator 

de Dimensionamento do Inversor (FDI). Uma prática comum é dimensionar o inversor com 

uma potência nominal inferior à potência nominal de pico do gerador fotovoltaico. Esta 

prática, também conhecida como subdimensionamento, leva a FDIs situados entre 60% e 

80% (PINHO E GALDINO, 2014). 
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Neste contexto, o presente trabalho visa analisar o desempenho energético de 

subsistemas fotovoltaicos com diferentes Fatores de Dimensionamento do Inversor (FDI) 

utilizando como base de estudo o Sistema Fotovoltaico em funcionamento no Instituto 

Federal de Santa Catarina (IFSC) localizado em Criciúma/SC. O sistema está dividido em 

5 subsistemas sendo que os subsistemas analisados serão os correspondentes aos 

inversores 1 e 2 que apresentam diferentes valores de FDI e estão na mesmo ângulo 

azimutal.  

 

2 METODOLOGIA 

 

O sistema fotovoltaico em análise neste trabalho está instalado no IFSC em 

Criciúma/SC e é composto por 5 inversores de 15 kW e 229 módulos fotovoltaicos de 

320 Wp. Os arranjos fotovoltaicos estão dispostos em três blocos da instituição, nas 

orientações norte, leste e oeste, conforme exposto na Figura 01. Os subsistemas que serão 

analisados no presente trabalho correspondem aos inversores 1 e 2, pois estão nas 

mesmas orientações, mas com Fatores de Dimensionamento de Inversor diferentes. O 

inversor 1 apresenta 42 módulos, divididos em 2 strings, totalizando uma potência de 13,44 

kWp. O inversor 2 apresenta 3 strings, sendo duas com 21 módulos e uma com 20 módulos, 

totalizando 62 módulos com 19,85 kWp. O Inversor 1 está sobre dimensionado (FDI = 1,12) 

e o inversor 2 está subdimensionado (FDI = 0,76). 

 

Figura 01  – Disposição dos painéis solares nos telhados do campus. 
 

 
Fonte: (Adaptado de Alba engenharia Ltda.)   

 
 

A razão entre a potência nominal do inversor e a potência nominal ou de pico do 

gerador fotovoltaico é definida como fator de dimensionamento do inversor (Eq. 1). O valor 
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FDI, por exemplo, de 0,8 indica que a potência do inversor equivale a 80% da potência 

nominal ou de pico do gerador fotovoltaico (ZILLES, 2012). 

 

��� =
����

�	
�
     (1) 

 

Os índices de desempenho são parâmetros que caracterizam equipamentos, 

sistemas ou tecnologias de acordo com a sua performance de conversão de energia. 

(FUSANO, R. H.; 2013). A eficiência global do sistema FV é um dos indicadores de 

desempenho utilizados. Para determinar a eficiência global do sistema, deve-se obter a 

razão entre a energia elétrica em corrente alternada entregue pelo sistema e a energia solar 

disponível para o arranjo fotovoltaico efetuar a conversão. A eficiência é dada pela Eq. (2). 

(IEC, 1998) 

 

� =
���

���
   (2) 

 
Onde: ��� é a energia elétrica entregue à rede; ��� é a energia solar disponível para 

conversão no arranjo fotovoltaico. 

A eficiência de conversão CC/CA do inversor é definida como a razão entre a 

energia elétrica na saída do inversor (entregue à rede elétrica) e a energia na entrada do 

inversor (convertida no arranjo fotovoltaico) (RAMPINELLI, 2010). A Equação (3) refere-se 

a eficiência do inversor. 

 

���� =
���

���
   (3) 

 
Onde: ��� é a energia elétrica CA; ��� é a energia elétrica CC. 

O fator de capacidade CA (Eq. (4)) é o indicador de desempenho que é definido 

pela razão entre a produção de energia elétrica real e a produção teórica de energia se o 

sistema operasse todo o período analisado em sua potência nominal na condição padrão 

(1000W/m2 e 25⁰C): (IEC, 1998).  

 

���� =
���

����
  (4) 

 

Onde: � !" é a energia elétrica na condição padrão e em operação durante todo o período 

de integralização. 
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O fator de capacidade habilitado CA é caracterizado como a razão entre a 

energia elétrica entregue à rede e o produto da potência habilitada e o tempo de 

integralização (EPE, 2014). Para o cálculo deste índice, utiliza-se a Equação (5). 

 

��#$%,�� =  
���

�()*∗,
  (5) 

 

Onde: -.$%  é a potência habilitada (potência do inversor); T é o período de integralização. 

Os índices de desempenho foram obtidos a partir dos dados de simulação 

utilizando o software System Advisor Model – SAM, desenvolvido pelo laboratório 

americano NREL. Para a realização da simulação utilizando o software SAM foi necessário 

definir parâmetros como localização, dados sobre o recurso solar, módulos e inversor 

utilizados e o dimensionamento do sistema em questão. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para análise dos Fatores de dimensionamento de inversor, os inversores 1 e 2, 

com FDI 1,12 e 0,76, respectivamente, foram utilizados para comparação. Os índices de 

desempenho foram determinados a partir de dados obtidos pela simulação utilizando o 

software System Advisor Model (SAM). Devido à não existência de dados meteorológicos 

de longo prazo para o local do sistema fotovoltaico instalado na cidade de Criciúma/SC, 

Florianópolis/SC foi escolhido para representar esta região. Para a realização da simulação 

utilizando o software SAM foi necessário definir parâmetros como localização, dados sobre 

o recurso solar, módulos e inversor utilizados e o dimensionamento do sistema. A Figura 02 

apresenta a curva de um dia típico ensolarado no verão para o fator de capacidade CA. 

Analisando a Figura 02, observa-se que a curva de Fator de capacidade do 

inversor 2 apresenta um corte. Isso ocorre pelo fato do gerador fotovoltaico ter alcançado 

uma potência maior que a potência máxima do inversor. O corte de potência se reflete no 

fator de capacidade. Desta forma, todo valor de potência de gerador excedente a potência 

máxima do inversor, será grampeado para o valor de potência do inversor. Outro índice 

importante para ser analisado é a eficiência do inversor e do sistema fotovoltaico. A análise 

da eficiência dos inversores pode ser vista na Figura 03. Percebe-se que a eficiência do 

inversor 2 é menor nos meses de verão, devido os cortes de potência. Em contrapartida, 

nos meses de inverno, sua eficiência é maior. O mesmo acontece na análise da eficiência 

do sistema, apresentada na Figura 04. 
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Figura 02 – Fator de capacidade CA para os inversores. 

 
Fonte: o Autor. 

 

Figura 03 – Eficiência dos inversores 1 e 2. 

 
Fonte: o Autor. 

 

Figura 04  – Eficiência do sistema para o inversor 1 e 2. 

 
Fonte: o Autor. 
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A Figura 05 apresenta a distribuição horária da eficiência dos inversores. Pode-

se analisar que, praticamente 75% do tempo da operação dos inversores, eles operam com 

eficiência de 96%, aproximadamente. O inversor 2 tem eficiências mínimas menores no 

verão porque ele opera por um tempo um pouco maior, em períodos de irradiação menores. 

 

Figura 05 – Análise horária da eficiência do inversor 1 e 2. 

 

                                                                                       Fonte: o Autor. 

 

A Tabela 01 apresenta os dados dos fatores de capacidade CA e habilitado para 

os inversores 1 e 2 em 12 meses. 

 

Tabela 01 – Dados de fator de capacidade em Corrente Alternada para inversor 1 e 2. 

MÊS 
Inversor 1 Inversor 2 

FATOR DE FATOR DE CAP. FATOR DE FATOR DE CAP. 
CAPACIDADE HABILITADO CAPACIDADE HABILITADO 

Jan 20.12% 18.04% 19.99% 26.89% 
Fev 18.53% 16.62% 18.52% 24.91% 
Mar 18.46% 16.55% 18.49% 24.88% 
Abr 15.19% 13.62% 15.25% 20.52% 
Mai 12.93% 11.60% 12.99% 17.48% 
Jun 11.45% 10.27% 11.51% 15.48% 
Jul 10.83% 9.71% 10.90% 14.66% 
Ago 13.92% 12.49% 13.99% 18.82% 
Set 14.74% 12.80% 14.75% 19.84% 
Out 17.26% 15.48% 17.10% 23.01% 
Nov 19.05% 17.08% 18.75% 25.22% 
Dez 19.45% 17.44% 19.30% 25.97% 

Média  15.99% 14.31% 15.96% 21.47% 
Desvio Padrão 3.10% 2.80% 3.02% 4.06% 

 

Analisando a Tabela 01, verifica-se que a média mensal anual do fator de 

capacidade para os inversores 1 e 2, são, respectivamente, 15,99% e 15,96%, 

apresentando uma diferença irrelevante na média mensal anual. Verificando os valores 
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mensais, o inversor 1 apresenta maior fator de capacidade nos meses de maior incidência 

solar (Janeiro, Fevereiro, Outubro, Novembro e Dezembro). Esse resultado é esperado, 

pois nesses meses ocorre com maior frequência os cortes na potência no inversor 

subdimensionado, diminuindo sua eficiência e fator de capacidade. 

Ao analisar o fator de capacidade habilitado, verifica-se que o inversor 1 

apresentou uma média mensal anual de 14,31% e o inversor 2 apresentou uma média 

mensal anual de 21,47%. A média mensal anual do inversor 2 é, aproximadamente, 33% 

maior que a média do inversor 1. Este resultado é esperado, uma vez que o subsistema 2 

tem uma potência de gerador fotovoltaico maior que a potência do subsistema 1. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho apresentou os índices de desempenho de sistemas fotovoltaicos 

utilizando como base de estudo o Sistema Fotovoltaico em funcionamento no Instituto 

Federal de Santa Catarina (IFSC) localizado em Criciúma. Avaliou-se 2 inversores com 

Fatores de Dimensionamento de Inversor diferentes e mesma orientação. Estes índices 

possuem o principal objetivo de monitorar e de avaliar sistemas fotovoltaicos 

independentemente de sua potência instalada. Apresentou-se a metodologia aplicada para 

a obtenção dos índices de mérito com dados obtidos a partir dos resultados de simulações 

realizadas pelo software System Advisor Model (SAM). Os índices obtidos caracterizaram 

os desempenhos dos sistemas fotovoltaicos e o recurso disponíveis nos locais que estão 

instalados.  

Conforme mostra a Figura 02, a utilização de inversores subdimensionados resultam 

em um corte de potência em dias típicos, diminuindo a eficiência do sistema. Para o fator 

de capacidade habilitado, o inversor 1 apresentou uma média mensal anual de 14,31% e o 

inversor 2, 21,47%, uma diferença de 33% entre elas. O fator de capacidade habilitado leva 

em consideração a potência do inversor e a energia elétrica entregue à rede. O inversor 2, 

apresenta maior potência de gerador, então, na média mensal anual, a sua energia elétrica 

entregue à rede é maior, elevando seu valor de fator de capacidade habilitado em 

comparação ao inversor 1  

Analisando a média mensal anual dos fatores de capacidade CA do inversor 1 e 2, 

conclui-se que não houve diferença significativa. No entanto, quando analisado os valores 

mensais, o inversor 1 apresenta maior fator de capacidade em relação ao inversor 2 em 5 

meses do ano. Esse resultado era esperado, pois nos meses com maior incidência solar, 

os cortes na potência ocorrem com maior frequência no inversor subdimensionado, 

diminuindo seu fator de capacidade em relação ao inversor 1. A partir da seguinte análise, 
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conclui-se que o sobre dimensionamento de um sistema é mais indicado para que não 

ocorra as perdas de energia devido a limitação da potência do inversor. 
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Resumo: Devido à grande complexidade existente em observar a deformação e o deslocamento das 

estruturas na construção civil, assim como em compreender as disciplinas de estruturas nos cursos de 

graduação, é comum recorrer-se à modelos físicos reduzidos, comumente chamados de maquetes 

estruturais. A fim de facilitar a compreensão do comportamento de estruturas em treliças, ocorre no Instituto 

Federal de Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC durante a Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia – SNCT, evento anual e aberto ao público, o Concurso da Ponte de Palito de Picolé, onde 

acadêmicos da disciplina de Análise Estrutural II e demais interessados devem elaborar e executar um projeto 

de uma ponte treliçada em forma reduzida. Visando auxiliar na elaboração dos projetos, no primeiro semestre 

de 2019 trabalhou-se na concepção de algoritmos, utilizando o software Octave, os quais tem como propósito 

calcular os esforços solicitantes nos elementos estruturais de treliças, de forma que os participantes possam 

projetar e construir seus protótipos. Para tal, analisaram-se as edições anteriores do concurso, escolhendo 

assim os cinco modelos mais recorrentes para a elaboração dos algoritmos. Desta forma, o objetivo do 

presente artigo consiste em expor os processos de desenvolvimento e funcionamento destes softwares 

educacionais e incentivar o uso da linguagem de programação como ferramenta de estudo. 

 

Palavras-Chave: Algoritmo, Octave, estruturas, maquetes estruturais. 
 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Barbosa (2016) é comum nos cursos de Engenharia Civil 

recorrermos a modelos matemáticos, empíricos e programas computacionais com o 

objetivo de observar o comportamento global e dos elementos de uma estrutura. Visto que, 

existe uma grande complexidade em perceber deformações e deslocamentos em 

estruturas na construção civil, já que estas normalmente apresentam alta rigidez, o que 

ocasiona deslocamentos e deformações muito sutis e praticamente imperceptíveis a olho 

nu (OLIVEIRA, 2008). 
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Para Hossdorf (1974), citado por Lobosco e Câmara (2017), afirma que o 

comportamento das estruturas pode ser estudado por meio da observação direta, 

simulações e ainda com modelos físicos reduzidos. Estes modelos são conhecidos como 

maquetes estruturais, as quais reproduzem a forma e simulam o comportamento da 

estrutura em estudo. 

 A fim de elucidar e aprofundar os conhecimentos no comportamento estrutural 

de treliças, anualmente realiza-se no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Santa 

Catarina – Campus Florianópolis o concurso da Ponte de Palito de Picolé, o qual ocorre 

durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT, evento aberto ao público e 

também aos alunos do IFSC (um dos requisitos da disciplina de Analise Estrutural II do 

curso de Graduação em Engenharia Civil do IFSC). Assim, é necessário projetar e construir 

uma maquete estrutural de uma ponte treliçada com palitos de picolé, onde vence a 

estrutura que suportar os maiores esforços solicitantes. 

Para a análise dos esforços das pontes treliçadas, é comum se utilizar softwares 

de analise estrutural, cujas licenças não são gratuitas. Com base nisso e com o propósito 

de auxiliar no ensino e na extensão, nesta pesquisa, que faz parte do Edital 02/2018 do 

IFSC Campus Florianópolis, trabalhou-se na elaboração de algoritmos, com a linguagem 

de programação GNU Octave, os quais permitem calcular as solicitações em cada elemento 

de uma treliça. Por se tratar de um software educacional, foi distribuído livremente ao meio 

técnico e também nas disciplinas de Análise Estrutural, como ferramenta de auxílio aos 

integrantes do concurso. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A metodologia aplicada neste artigo baseou-se em uma pesquisa exploratória e 

visa proporcionar ao usuário a união entre a análise numérica, gerada pelo algoritmo, e a 

análise qualitativa, proporcionada pela confecção das pontes de palito de picolé. 

Dividiu-se as etapas de elaboração dos algoritmos em 02 partes. Primeiramente 

definiram-se os modelos que seriam utilizados para a elaboração dos algoritmos através de 

uma análise das edições anteriores do concurso da Ponte de Palito de Picolé. Observaram-

se os modelos mais frequentes, os quais foram adotados nesta pesquisa, apresentados na 

Figura 01. Optou-se por fixar os apoios do segundo e primeiro gênero, respectivamente no 

primeiro e último nó das barras inferiores, visando reduzir a complexidade do algoritmo. 

Em um segundo momento iniciou-se a elaboração dos algoritmos. Para elabora-

los, seguiu-se a metodologia sugerida por Bitesize (2017), que consiste em decompor o 
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problema em partes, reconhecer padrões disponíveis, eliminar dados desprezíveis e por 

fim desenvolver o algoritmo.  

 

Figura 01 -  Treliças adotadas para elaboração do algoritmo. 
 

 
Modelo 01 

 

Modelo 02 
 

 
Modelo 03 

 

 
Modelo 04 

 

 
Modelo 05 

Fonte: Autores (2019). 
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    Para o desenvolvimento dos algoritmos abordados neste trabalho, utilizou-se 

o software Octave, o qual apresenta uma linguagem de programação simples, altamente 

compatível com o MATLAB, interface intuitiva e trata-se ainda de um software livre 

licenciado sob a GNU Licença Pública Geral (GLP).  

A fim de validar os algoritmos desenvolvidos, utilizou-se o software Ftool como 

ferramenta para calcular e ratificar os esforços nos elementos estruturais das treliças. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a seleção dos modelos, iniciou-se o desenvolvimento dos algoritmos para 

cada exemplo. Primeiramente realizaram-se os cálculos manualmente, com o objetivo de 

validar os resultados dos softwares e encontrar padrões que pudessem facilitar a linguagem 

de programação. Constatados os padrões, os trabalhos passaram a ser realizados no 

software Octave. 

Os algoritmos são similares e intuitivos, os dados de entrada são inseridos 

diretamente na janela de comandos assim que iniciado o programa, conforme Figura 02. 

 

Figura 02 -  Dados de entrada.

 
Fonte: Autores (2019). 

 

Fica a critério do usuário definir parâmetros como o número de módulos 

horizontais, o comprimento e a altura da treliça, enquanto que o número de módulos na 

vertical é limitado em uma unidade.      
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Para uma melhor compreensão, o funcionamento dos algoritmos foi dividido em 

quatro etapas, as quais são especificadas abaixo:  

 

1ª Etapa – O usuário deve definir o modelo de treliça que utilizará e iniciar o 

respectivo algoritmo.  

2ª Etapa – Na sequência, é necessário entrar com os dados solicitados pelo 

algoritmo na forma de texto, sendo eles: o número de módulos na horizontal, o qual consiste 

no número de barras horizontais inferiores presentes no projeto da treliça, a altura e o 

comprimento de cada módulo, sempre em metros.   

       

Após a entrada desses dados o algoritmo devolve dois desenhos da treliça ao 

usuário: o primeiro com as cotas, nós e nomes das barras e o segundo com as cotas, nós, 

comprimentos e ângulos entre barras, conforme Figura 03. Após a visualização dos 

desenhos, o usuário precisa confirmar os dados informados ao algoritmo e em seguida dar 

sequência ao funcionamento. 

 
Figura 03 -  Diagramas gerados na segunda etapa do funcionamento. 

 

 
 

 
Fonte: Autores (2019). 
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       3ª Etapa – A terceira etapa inicia-se após a confirmação dos aspectos 

informados na 2ª etapa e consiste na coleta de dados referente aos valores dos 

carregamentos existentes em cada nó da treliça. Inicialmente o usuário informa os valores 

dos carregamentos verticais e posteriormente os carregamentos horizontais, ambos nó a 

nó e na unidade de kN. Em seguida, é apresentado mais dois desenhos da treliça: o 

primeiro contendo os carregamentos e o segundo contendo os carregamentos e os dados 

anteriormente informados, conforme Figura 04, com a finalidade do usuário validar 

graficamente a entrada de dados via texto. 

 

Figura 04 -  Diagramas gerados na terceira etapa do funcionamento. 
 

 
 

 
Fonte: Autores (2019).  

 

       4ª Etapa – Nesta etapa o usuário confirma ou corrige os dados informados na 

3ª etapa e em seguida o algoritmo calcula os valores das reações e os esforços solicitantes 

nas barras da treliça através do método dos nós. A seguir, na Figura 05, é apresentado o 

último desenho gerado pelo algoritmo onde encontram-se as solicitações referentes a cada 
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elemento estrutural e as reações dos apoios. Os valores das reações de apoio também são 

informados ao usuário na janela de comandos.  

 

Figura 05 -  Diagramas gerados na quarta etapa do funcionamento. 
 

 
  Fonte: Autores (2019). 

 

      Conforme observa-se na Figura 05, programou-se o algoritmo de tal maneira para 

que as peças que sofram esforços de compressão sejam desenhadas na cor vermelha e 

as que sofram esforços de tração na cor azul. Isso facilita a leitura dos esforços e possibilita 

aos participantes do concurso perceber as regiões das maiores solicitações nas barras da 

treliça da ponte e reforça-las, com o intuito de melhorar o desempenho da estrutura e resistir 

as maiores cargas atuantes.  

Os valores obtidos, para os esforços nos elementos estruturais, a partir dos 

algoritmos foram validados, viabilizando o seu uso na SNCT, a qual acontecerá em outubro 

de 2019. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O intuito desta pesquisa é elaborar algoritmos que possam contribuir e auxiliar 

positivamente nas disciplinas de estruturas no curso de Engenharia Civil, com foco na 

cadeira de Análise Estrutural II, visto que irão elucidar, aprofundar e facilitar a compreensão 

a respeito do comportamento das estruturas. 

Além disso, estes algoritmos serão ferramentas funcionais e facilitadoras na 

elaboração dos projetos das treliças para o concurso da Ponte de Palito de Picolé, realizado 

na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, evento anual, aberto ao público, que tem 
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como objetivo despertar o interesse e a curiosidade da comunidade externa, na união dos 

conhecimentos da análise numérica com a construção de modelos físicos reduzidos. 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Os autores agradecem ao IFSC, órgão financiador desta bolsa de pesquisa de 

graduação e aos demais colegas que compartilharam seus conhecimentos e contribuíram 

para a elaboração deste trabalho. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BARBOSA, Felipe Augusto da Silva. ANÁLISE QUALITATIVA DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO UTILIZANDO O MODELO ESTRUTURAL  MOLA . 2016. 
73 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal da Paraíba 
Centro de Tecnologia Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, João Pessoa, 2016. 

BITESIZE, BBC. KS3 Computer Sciente – Introduction to computationa l thinking . 
2017. Disponível em:< https://www.bbc.com/bitesize/guides/zp92mp3/revision/1>. Acesso 
em: 23 jul. 2019. 

LOBOSCO, Tales; CÂMARA, Débora Carvalho. Desenvolvimento de modelos 
qualitativos para o ensino de estruturas.  PARC Pesquisa em Arquitetura e Construção, 
Campinas, SP, v. 9, n. 3, p. 167-178, set. 2018. ISSN 1980-6809. Disponível em: 
<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/parc/article/view/8650263>. Acesso em: 
23 jul. 2019.  

OLIVEIRA, Márcio Sequeira de. MODELO ESTRUTURAL QUALITATIVO PARA PRÉ- 
AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE ESTRUTURAS METÁLICAS . 2008. 189 f. 
Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal de Ouro Preto, 
Ouro Preto, 2008.   

ISSN: 2526-4044 p. 471 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  

 

ANÁLISE ECONÔMICA DA COMPLEMENTARIEDADE ENTRE SISTE MAS 
FOTOVOLTAICOS E SISTEMAS DE AQUECIMENTO SOLAR DE ÁG UA 

Ana Júlia de Lima Santos
1

, Giuliano Arns Rampinelli
2

, Letícia Toreti Scarabelot
3

 
1,2,3

Universidade Federal de Santa Catarina/CTS 
1
anajlimasantos@hotmail.com, 

2
giuliano.rampinelli@ufsc.br, 

3 
leticia.scarabelot@posgrad.ufsc.br 

 
 
Resumo: A energia solar pode ser convertida em energia térmica, utilizada no aquecimento de água através 
de coletores solares, ou em energia elétrica, por meio de sistemas fotovoltaicos. Visto que o chuveiro elétrico 
representa uma parcela significativa do consumo residencial brasileiro, o uso da energia solar para esta 
finalidade se justifica pelas suas aplicações. A proposta deste trabalho é analisar a viabilidade econômica do 
uso simultâneo de sistemas fotovoltaicos e sistemas de aquecimento solar de água, a fim de suprir a demanda 
de energia elétrica e de água quente para banho de residências do extremo sul catarinense. Foram analisados 
quatro sistemas fotovoltaicos instalados nas cidades de Turvo, Criciúma e Meleiro, com potências nominais 
entre 1,25 e 4,16 kWp. Os sistemas que originalmente supriam toda a demanda de energia elétrica da unidade 
consumidora foram redimensionados a fim de excluir a demanda energética do chuveiro elétrico, a qual foi 
projetada para ser atendida exclusivamente por um sistema de aquecimento solar de água. O 
redimensionamento dos sistemas fotovoltaicos foi realizado através do software System Advisor Model (SAM), 
enquanto os sistemas de aquecimento solar foram inicialmente dimensionados conforme a norma ABNT NBR 
15569 e posteriormente simulados no mesmo software. Por fim, verificou-se que a adoção de sistemas 
fotovoltaicos e sistemas de aquecimento solar de água, em simultaneidade, não configuram benefício 
econômico para as quatro unidades prossumidoras analisadas, sendo que a integração única do sistema 
fotovoltaico se apresenta mais viável economicamente. 
 
Palavras-Chave: Sistemas Fotovoltaicos, Aquecimento Solar, Chuveiro Elétrico, Análise Econômica. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O consumo final de energia elétrica no país em 2018 registrou um crescimento 

de 1,4%, sendo o setor residencial um dos que mais contribuíram para este aumento em 

valores absolutos (BEN, 2019). Dentre os usos finais de eletricidade no setor residencial 

brasileiro, o chuveiro elétrico é o equipamento com maior parcela de consumo de energia 

elétrica, representando um percentual médio de 24% do consumo total, seguido do 

refrigerador e do ar condicionado (PROCEL; ELETROBRÁS, 2007).  

Segundo a Pesquisa de Posse de Equipamentos e Hábitos de Uso, ano base 

2005, realizada pelo Procel em parceria com a Eletrobrás, no Brasil, a eletricidade é a fonte 

de energia responsável pelo aquecimento de água em 73,5% das residências, enquanto o 

gás natural é responsável por 5,9% e a energia solar térmica por apenas 0,4%. Ainda 

segundo a pesquisa, o chuveiro elétrico está presente em 73,1% dos domicílios brasileiros 

e em 98,6% na região sul (PROCEL; ELETROBRÁS, 2007).  

O Brasil recebe níveis médios de radiação solar superiores aos observados na 

maioria dos países europeus e com variabilidade sazonal baixa, devido à grande parte do 

país estar presente na zona tropical (MARTINS; PEREIRA, 2011). Neste contexto, uma 

alternativa para a redução do consumo causado pelo chuveiro elétrico é a substituição do 
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aquecimento convencional de água por sistemas de aquecimento alimentados por energia 

solar, seja energia solar fotovoltaica ou energia solar térmica.  

Em 2018, a micro e minigeração distribuída de energia solar fotovoltaica 

atingiram uma capacidade instalada cerca de três vezes maior que a potência registrada 

no ano anterior (BEN, 2019). Este aumento indica o potencial do país na produção de 

energia solar fotovoltaica, que neste mesmo ano apresentou uma participação do setor 

residencial de 38,7% na potência total instalada de geração distribuída (ABSOLAR, 2018). 

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), no Brasil existem 1.139.643,06 

kW de potência instalada de geração distribuída, sendo 994.636,52 kW de energia solar 

fotovoltaica e 357.950,50 kW correspondentes às unidades consumidoras com geração 

distribuída do setor residencial. 

Com relação ao aquecimento de água, verifica-se que a energia solar tem sido 

usada para esse fim no Brasil, principalmente no setor residencial de renda média e alta, 

porém em apenas uma parcela pequena das residências, apesar do grande potencial 

existente (LABEEE, 2010). Segundo a Associação Brasileira de Refrigeração, Ar 

Condicionado, Ventilação e Aquecimento (ABRAVA), a economia gerada por um sistema 

de aquecimento solar térmico (SAS) pode chegar a 50% e, neste contexto, representa uma 

solução oportuna para o aquecimento de água para banho. 

O presente trabalho tem por objetivo a análise da viabilidade econômica da 

complementariedade de sistemas fotovoltaicos e sistemas de aquecimento solar de água 

em unidades prossumidoras do extremo sul de Santa Catarina. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Esta seção apresenta os sistemas fotovoltaicos instalados, bem como a 

metodologia empregada para o redimensionamento dos mesmos e dos sistemas de 

aquecimento solar de água. A análise econômica está descrita na sequência. 

 

2.1 Sistemas Fotovoltaicos 

 

Dentre as quatro unidades prossumidoras analisadas, duas estão localizadas na 

cidade de Turvo/SC e as demais em Criciúma/SC e Meleiro/SC. Os sistemas fotovoltaicos 

instalados estão caracterizados na tabela 01. 
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Tabela 01 – Características dos sistemas fotovoltaicos instalados. 

 Turvo 1  Turvo 2  Criciúma Meleiro 

Pot. Instalada (Wp) 1250 2080 3710 4160 

Pot. Individual (Wp) 250 260 265 260 

Nº de Módulos 5 8 14 16 

Inclinação 25º 20º 20º 20º 

Azimute 60º L 60º O 0º N 30º O \ 30º L 

Fonte: a autora. 

 

Visto que o consumo de água quente para o banho e, consequentemente, o 

consumo de energia para aquecer a água é fortemente dependente do comportamento do 

consumidor (NASPOLINI; RÜTHER, 2016), os perfis de consumo de água quente das 

residências foram determinados através de uma pesquisa com os moradores. Foram 

coletados dados de potência do chuveiro elétrico utilizado, quantidade e duração dos 

banhos tomados diariamente por pessoa. De posse destes dados, foi possível determinar 

a energia consumida mensalmente para o aquecimento de água em cada unidade, em kWh.  

Todos as unidades consumidoras foram analisadas com base em dados 

mensais de consumo e geração de energia, obtidos durante o período de um ano. Portanto, 

excluiu-se do consumo total mensal de cada residência a energia consumida pelo chuveiro 

elétrico, possibilitando o redimensionamento do sistema fotovoltaico já instalado.  

A fim de considerar possíveis perdas, tal redimensionamento foi realizado a partir 

da produtividade dos sistemas fotovoltaicos instalados. A produtividade (Yield) é a relação 

entre a energia elétrica produzida e a potência nominal do sistema fotovoltaico (DOLLA et 

al., 2018). Para fins de comparação a razão de geração e consumo foi mantida. Em seguida 

o número de módulos foi obtido por meio de simulação no software SAM, mantendo-se a 

potência individual dos módulos originalmente utilizados no sistema fotovoltaico já 

instalado. 

 

2.2 Sistemas de Aquecimento Solar de Água 

 

O dimensionamento dos sistemas de aquecimento solar foi realizado 

considerando-se coletores solares certificados pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem do 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). Foram analisados 

coletores com classificação A (rendimento superior a 80,3%) e E (rendimento entre 52,3% 

e 59,3%), onde foram observados os valores de área coletora, coeficiente de ganho do 
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coletor solar (Frτα) e coeficiente de perdas (FrUL). Os valores médios encontrados para tais 

parâmetros estão representados na tabela 02. 

 

Tabela 02 – Valores médios de área, Frτα e FrUL para coletores solares classe A e E. 

 Classe A Classe E  

Área coletora (m²) 2,56 3,54 

Frτα 0,728 0,778 

FrUL 2,922 9,346 

Fonte: a autora. 

 

A norma ABNT NBR 15569 serviu de base para o dimensionamento dos 

sistemas de aquecimento solar de água, a qual estabelece os requisitos para o sistema de 

aquecimento solar (SAS), aplicável para arranjos compostos por coletores solares planos 

e com sistema de aquecimento auxiliar (ABNT, 2008). Utilizou-se o método do mês crítico, 

que consiste na realização do dimensionamento considerando um balanço de energia 

durante o período do ano no qual ocorrem as condições médias mais desfavoráveis para o 

sistema. A análise dos dados de consumo indicou que o inverno é o período com maior 

demanda energética e menor disponibilidade de recurso solar, como consequência a 

temperatura utilizada foi a média dos meses de junho, julho e agosto (16,9ºC), valores 

coletados na base de dados do Solar and Wind Energy Resource Assessment (SWERA). 

A metodologia de cálculo empregada na norma ABNT NBR 15569 considera 

uma fração solar de 70% (ABNT, 2008), porém o objetivo do trabalho é tornar o consumo 

de água quente suprido exclusivamente por um SAS e para tanto, os sistemas foram 

dimensionados para uma fração solar mínima de 90%, através do software SAM.  

No software foram ajustados os valores de volume de consumo, baseado na 

pesquisa com os moradores e os valores médios de área, Frτα e FrUL para coletores solares 

classe A e E. A escolha do volume dos reservatórios térmicos foi feita respeitando-se a 

recomendação da norma ABNT NBR 15569, a qual estabelece que o volume de 

armazenamento seja igual ou superior a 75% do volume de consumo. Considerando o 

volume dos reservatórios térmicos disponíveis no mercado, os sistemas propostos 

empregaram reservatórios de 200 litros para os SAS de Turvo e Criciúma e 300 litros para 

o sistema de Meleiro. 

 

 

2.3 Análise Econômica 
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A análise econômica foi baseada no custo de instalação dos sistemas. Uma 

comparação entre o valor do investimento dos sistemas fotovoltaicos (FV) já instalados e o 

custo da complementariedade entre sistemas fotovoltaicos e sistemas de aquecimento 

solar de água, determinou a viabilidade econômica da proposta.  

 Segundo o estudo do Instituto Ideal em parceria com a AHK-RJ (O Mercado 

Brasileiro de Geração Distribuída Fotovoltaica, 5ª edição), o preço de sistemas FV com 

potência até 5 kWp, em 2017, era de R$6,29 por Wp instalado, com base neste valor foi 

calculado o investimento dos sistemas já instalados e dos sistemas redimensionados 

(reduzidos). O custo de instalação do SAS foi baseado em uma pesquisa de mercado de 

coletores e reservatórios térmicos da marca Heliotek (Bosch Group), devido à sua 

certificação pela ABRASOL (Associação Brasileira de Energia Solar Térmica). Foram 

considerados coletores comerciais de 1 m², 1,5 m² e 2 m² onde os valores médios 

encontrados foram R$584,50, R$824,50 e R$999,50, respectivamente e a escolha do 

tamanho do coletor utilizado foi feita buscando maior aproximação à área de projeto. Os 

valores encontrados para o reservatório térmico de 200 e 300 litros foram R$1499 e 

R$1619, respectivamente. Ainda foi considerado um valor adicional correspondente a 30% 

do valor dos equipamentos, referente aos custos com projeto, instalação e eventuais 

acessórios.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Sistemas Fotovoltaicos 

 

A partir da exclusão do consumo do chuveiro elétrico, os sistemas fotovoltaicos 

obtiveram uma redução na demanda de energia elétrica de 44%, 24%, 23% e 28% 

respectivamente para os sistemas fotovoltaicos Turvo 1, Turvo 2, Criciúma e Meleiro. Os 

resultados obtidos para o redimensionamento dos sistemas fotovoltaicos estão 

representados na tabela 03. 

 

Tabela 03 – Características dos sistemas fotovoltaicos redimensionados. 

 Turvo 1  Turvo 2  Criciúma Meleiro 

Pot. Instalada (Wp) 1000 1560 2920 3120 

Nº de Módulos 4 6 11 12 

Fonte: a autora. 

3.2 Sistema de Aquecimento Solar de Água  
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Foram encontrados diferentes resultados para coletores solares classe A e 

classe E. Os valores de área coletora encontrados com base na norma ABNT NBR 15569, 

utilizando-se coletores classe A, foram 2,41 m², 1,62 m², 3,07 m² e 4,04 m² para os sistemas 

de aquecimento solar de água Turvo 1, Turvo 2, Criciúma e Meleiro, respectivamente. Já 

com os coletores classe E, os valores encontrados foram 2,90 m², 1,95 m², 3,69 m² e 

4,85m², respectivamente, para os mesmos sistemas. 

Para o dimensionamento integral do consumo de água quente, através do 

software SAM, foram encontrados os valores de área coletora listados na tabela 04. Há um 

aumento considerável dos valores em relação à metodologia empregada na norma, devido 

à maior fração solar aplicada ao dimensionamento. Ainda é possível perceber que ao utilizar 

coletores classe E, ou seja, menos eficientes, a demanda de área coletora é superior à área 

necessária com coletores classe A. 

 

Tabela 04 – Área coletora necessária (m²) – Software SAM. 

 Turvo 1  Turvo 2  Criciúma Meleiro 

Coletor Classe A 10,24 7,68 12,80 12,80 

Coletor Classe E 24,78 14,16 35,40 31,86 

Fonte: a autora. 

 

3.3 Análise Econômica  
 

Considerando a potência dos sistemas fotovoltaicos, estimou-se o valor do 

investimento para os sistemas fotovoltaicos já instalados e para os sistemas 

redimensionados. Os resultados obtidos estão representados na tabela 05. 

 

Tabela 05 – Custo dos sistemas fotovoltaicos (R$). 

 Turvo 1 Turvo 2  Criciúma Meleiro 

Instalados 7862,50 13083,20 23335,90 26166,40 

Redimensionados 6290,00 9812,40 18366,80 19624,80 

Fonte: a autora. 

 

A proposta de complementariedade entre sistemas fotovoltaicos e sistemas de 

aquecimento solar de água foi analisada economicamente observando-se o custo com a 

instalação dos sistemas fotovoltaicos redimensionados, adicionado ao custo de instalação 

dos SAS de água. A tabela 06 apresenta o custo de instalação dos SAS de água, o qual é 

composto pelo valor dos coletores e reservatórios térmicos, acrescidos de 30%. 
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Tabela 06 – Custo dos sistemas de aquecimento solar de água (R$). 

 Turvo 1 Turvo 2  Criciúma Meleiro 

Coletor Classe A 8445,45 7307,95 11826,75 11982,75 

Coletor Classe E  17540,90 11044,15 25337,00 22894,30 

Fonte: a autora. 

 

Por fim, ao comparar o custo dos sistemas fotovoltaicos instalados com o custo 

da proposta formada pelos sistemas fotovoltaicos redimensionados e os sistemas de 

aquecimento solar de água, obteve-se um aumento do valor de investimento de 87%, 31%, 

29% e 21% para as unidades Turvo 1, Turvo 2, Criciúma e Meleiro, respectivamente, 

considerando coletores classe A. Para coletores classe E, estes valores aumentam para 

203%, 59%, 87% e 62%. Este trabalho considerou apenas o aspecto econômico, mas a 

disponibilidade de área para instalar os dois sistemas, fotovoltaico e de aquecimento solar 

de água, também deve ser um fator a ser analisado. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao realizar a análise econômica da complementariedade entre sistemas 

fotovoltaicos e sistemas de aquecimento solar de água é percebido que há um aumento 

dos custos com a aplicação simultânea dos sistemas. Para o suprimento de energia elétrica 

e água quente de uma mesma unidade consumidora, o uso de apenas sistemas 

fotovoltaicos se mostrou mais vantajoso economicamente para as unidades analisadas. 

O maior aumento registrado foi de 203% para coletores classe E, no sistema 

Turvo 1, o que indica que há um maior impacto nos sistemas com menor potência e maior 

participação do chuveiro elétrico no consumo total de energia elétrica. Ainda se destaca a 

influência da classificação dos coletores no custo final do projeto, visto que coletores menos 

eficientes demandam de áreas maiores para gerar a energia prevista e, consequentemente, 

de um investimento maior.  
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Resumo: Tratamento termoquímico de boretação sólida foi realizado em amostras de aço-ferramenta 
Vanadis 10 a 800 °C e 1000°C por 2 e 6h. A morfologia e estequimetria das camadas formadas foram 
analisadas por microscopia eletrônica de varredura e difração de raios-X, respectivamente, comprovando a 
formação de camadas bifásicas de FeB+Fe2B. Quanto maiores os tempos e temperaturas de tratamento, 
mais espessas as camadas se apresentam e com maior quantidade da fase FeB. A maior espessura atingiu 
21,8 ± 1,8 µm para  um tratamento realizado a 1000 °C durante 6h. Perfis de microdureza Knoop obtidos 
comprovaram o aumento da dureza na superfície pela formação da camada de boretos. A aderência entre a 
camada de boretos e o substrato foi avaliada qualitativamente através de testes de indentação Rockwell C e 
mostrou-se adequada para os tratamentos realizados a 800 °C e inadequada para 1000 °C devido à maior 
formação de FeB para maiores temperaturas de tratamento. 
 
Palavras-Chave: Boretação; Vanadis 10; Propriedades Mecânicas. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Com o desenvolvimento industrial houve a consequente busca por materiais de 

maior desempenho. Diante disso, tem-se tentado melhorar as características superficiais 

e como obter as melhores propriedades para essas superfícies, reduzindo os custos para 

sua obtenção (ALMEIDA, 2001). Em processos de estampagem, por exemplo, a melhoria 

das matrizes gera aumento da vida útil e número de ciclos de estampagem até que uma 

nova afiação tenha de ser feita. Para grandes volumes produzidos as ferramentas de 

corte, muitas vezes, são produzidas em metal-duro. Apesar de se alcançar mais de 1 

milhão de ciclos, isso aumenta o custo de fabricação dessas ferramentas em comparação 

com outros materiais atualmente disponíveis para este tipo de aplicação, como o aço 

Vanadis 10, obtido pela técnica de metalurgia do pó. 

O aço ferramenta Vanadis 10 é usado na fabricação de ferramentas para 

processos de conformação a frio e matrizes para metalurgia do pó. Esta “família” de aços 

ferramenta para trabalho a frio cromo-molibdênio-vanádio, obtidos por metalurgia do pó 

foram desenvolvidos pela Bohler-Uddeholm. Por ser obtido através da técnica de 

metalurgia do pó esse aço possui microestrutura mais homogênea em comparação com 

aços convencionais (SOBOTOVÁ et al., 2016). Contudo, devido à grande quantidade de 

carbono, e outros elementos de liga a temperatura de final de transformação martensítica 

(Mf) destes aços ocorre a temperaturas abaixo da temperatura ambiente, sendo 
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necessária a técnica de têmpera sub-zero para a transformação completa de austenita em 

martensita (SOBOTOVÁ et al., 2016). 

O Vanadis 10, apesar da sua importante aplicação, não tem sido amplamente 

estudado pela comunidade científica. Nos últimos anos alguns artigos têm sido publicados 

a respeito de temas como comportamento ao desgaste (MÄÄTTÄ et al., 2001), aplicação 

da técnica de Deposição Química de Vapor – CVD (SILVA et al., 2002), comportamento ao 

desgaste associado à Deposição Física de Vapor – PVD (OLSSON; BEXELL, 2011), 

influência na microestrutura e topografia do processo de eletroerosão a fio (HATAMI et al., 

2012), gravação a laser (KASMAN, 2013) e influência da topografia no comportamento ao 

desgaste (NOSAR; OLSSON, 2013). Não é investigado na literatura especializada, no 

entanto, a influência dos parâmetros de tratamento como tempo e temperatura na 

morfologia e nas propriedades mecânicas do aço-ferramenta Vanadis 10 submetido a 

tratamento termoquímico de boretação. 

Boretação é um tratamento termoquímico no qual átomos de boro se difundem 

para o interior da matriz metálica. É geralmente aplicado na indústria em ligas ferrosas 

para melhorar sua dureza superficial e resistência ao desgaste (CAMPOS; ROSAS; et al., 

2008). A boretação em aços, tipicamente, ocorre na faixa de temperaturas entre 840 e 

1050°C (JAIN; SUNDARARAJAN, 2002; BÉJAR; MORENO, 2006) e pode ser realizada 

em uma variedade de meios como: pós, sais, óxidos fundidos, gases e pastas 

(PETROVA; SUWATTANANONT, 2005; SAHIN, 2009). A formação de uma camada 

monofásica de Fe2B ou bifásica, composta por Fe2B (interna) + FeB (externa) pode 

ocorrer. Como a fase mais rica em boro (FeB) é mais frágil do que a fase Fe2B, a 

formação da primeira deve ser evitada. 

Na boretação com pó, as peças a serem tratadas são colocadas em caixas 

feitas de aço inoxidável de 3 a 5mm de espessura e  as superfícies a serem boretadas 

são cobertas com aproximadamente 10 a 20mm de pó boretante. As caixas são então 

aquecidas entre 840 a 1050°C. O resfriamento é feito ao ar. Os pós boretantes são 

compostos de uma substância responsável pelo fornecimento de boro (B4C, ferro-boro, 

boro amorfo ou bórax [Na2B4O7.10H2O]), como diluentes são utilizados, geralmente SiC 

ou Al2O3, não tomando parte na reação e um ativador (NH4Cl, KBF4, etc.). Existem 

marcas comerciais de pós para boretação, como as várias classes de Ekabor® (MARTINI 

et al., 2004; TARAKCI et al., 2010). 

A formação desses boretos depende da temperatura, composição da liga, 

tempo de tratamento e potencial de boro na vizinhança da superfície (GENEL, 2006). 

Os elementos de liga do substrato também têm influência na espessura e 

morfologia da camada de boretos. Normalmente, quanto maior o teor de elementos de 
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liga, mais fina e lisa será a interface entre a camada boretada e o substrato. Os elementos 

de maior influência são C, Cr e Ni (CAMPOS; RAMIREZ; et al., 2008). 

Petrova e colaboradores (2008), estudando o efeito da boretação em ligas 

metálicas para aplicações automotivas comprovaram a influência da quantidade de 

elementos de liga na morfologia da camada boretada. Os autores concluem que a 

espessura da camada boretada diminui com o aumento dos elementos de liga. Aços 

comuns ao carbono apresentaram espessura da camada de boretos da ordem de 75-80 

μm e morfologia dente-de-serra, enquanto aços de alta resistência, com maior quantidade 

de elementos de liga, apresentaram camada mais fina, da ordem de 50-55 μm para as 

mesmas condições de tratamento. No caso de aços inoxidáveis, a grande quantidade de 

elementos de liga (especialmente Cr e Ni) reduziram a camada de boretos para 21-23 μm 

e favoreceram a formação de uma interface mais lisa entre a camada de boretos e o 

substrato (PETROVA et al., 2008). 

O objetivo deste trabalho é, diante disso, avaliar a rugosidade, microestrutura, 

microdureza e aderência camada/substrato de camadas de boretos produzidas sobre 

substratos de aço-ferramenta Vanadis 10 através de tratamento termoquímico de 

boretação por via sólida. 

 

2 METODOLOGIA  

 

Amostras de aço-ferramenta Vanadis 10 com 20 mm de diâmetro e 15 mm de 

espessura, com composição química de: 2,9%p C, 0,5%p Si, 0,5 %p Mn, 8,0%p Cr, 

1,5%p Mo e 9,8%p V, foram lixadas com lixas de SiC até #600 e polidas com suspensão 

de alumina com 1µm antes dos tratamentos de boretação 

Os tratamentos termoquímicos de boretação foram realizados por via sólida a 

temperaturas de 800 °C e 1000 °C durante 2 e 6 horas. As amostras foram colocadas em 

cadinhos de aço inoxidável e cobertas com 15 mm de pó de boretação Ekabor 1-V2 sobra 

cada face a ser boretada. Após os tratamentos as amostras foram resfriadas ao ar.  

A morfologia e estequiometria das camadas de boretos formadas na superfície 

das amostras foram analizadas por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Difração 

de Raios-X (DRX), respectivamente. 

Microdureza Knoop (25g) foi utilizada para determinar o perfil de dureza. Para 

cada condição de tratamento, três perfis foram medidos. A primeira indentação foi feita 2 

µm abaixo da superfície. Da segunda à oitava indentação a partir da superfície a distância 

foi de 10 µm entre as indentações até atingir 72 µm a partir da superfície.  
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A análise topográfica da superfície foi realizada em um microscópio confocal 

Leica DCM 3D com magnificação de 10x. 

Ensaios de indentação Rockwell C foram utilizados para avaliar a aderência 

das camadas de boretos com o substrato de acordo com a norma VDI 3198 (ver Figura 

01). A impressão produzida foi avaliada por MEV. De acordo com a norma VDI 3198,HF1-

HF4 representa aderência adequada/suficiente, enquanto HF5-HF6 representa aderência 

inadequada/insuficiente (VIDAKIS et al., 2003). 

 

Figura 01 – Resumo da norma VDI 3198. 

 
Fonte: Adaptado de VIDAKIS et al., 2003. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os difratogramas para o aço-ferramenta Vanadis 6 boretado estão 

apresentados na Figura 02. Maiores tempos e temperaturas promovem uma maior 

formação de FeB. Para uma temperatura de tratamento de 800 °C há uma maior 

formação de Fe2B. Apesar de não ser identificada, por DRX, a presença de Fe2B nos 

difratogramas das amostras boretadas a 1000 °C pode-se assumir que há formação de 

camada dupla de boretos (FeB + Fe2B) no aço-ferramenta Vanadis 10 já que a formação 

de uma camada monofásica de FeB não é termodinamicamente possível (MARTINI et al., 

2004). 

As camadas de boretos (Figura 03) apresentam uma morfologia lisa na 

interface camada/substrato. Para tratamentos termoquímicos de boretação em ligas 

ferrosas, elevadas concentrações de elementos de liga normalmente levam à formação 

de camadas mais finas e com interface lisa com o substrato (PETROVA et al., 2008). Por 

ser um tratamento difusional, a espessura das camadas de boretos aumenta com o 

aumento do tempo e da temperatura de tratamento. A espessura da camada atingiu 21,8 
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± 1,8 µm para um tratamento realizado a 1000 °C por 6 horas. Este resultado está 

coerente com outros trabalhos (BÉJAR; MORENO, 2006; TAKTAK, 2007). 

 

Figura 02 – DRX do aço Vanadis 10 boretado. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 03 – Morfologia das camadas de boretos. (a) 800 °C, 2h; (b) 800 °C, 6h; (c) 1000 

°C, 2h e (d) 1000 °C, 6h. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os perfis de dureza Knoop são mostrados na Figura 04. Devido à formação da 

camada de boretos há um aumento significativo na dureza superficial do aço Vanadis 10 

boretado. Ainda, em comparação com os tratamentos realizados a 800 °C, para maiores 

temperaturas (1000 °C) a dureza se mantém mais elevada do que a dureza do substrato 

por maiores distâncias a partir da superfície devido à formação de camadas de boretos 

mais espessas (FeB + Fe2B). 

 

Figura 04 – Perfis de dureza. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A aderência da camada de boretos ao substrato foi classificada como HF1 – 

HF5 para tratamentos realizados a 800 °C e 1000 °C, respectivamente (Figura 05). 

Apenas trincas radiais foram identificadas na Figura 4(a)-(d). Na Figura 4(e)-(h) nota-se a 

presença de áreas de delaminação, resultando em menor aderência camada/substrato. A 

aderência das camadas de boretos ao substrato diminui com o aumento da temperatura e 

do tempo de tratamento devido à maior formação da fase FeB, que é mais frágil do que a 

Fe2B (TAKTAK, 2007). 
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Figura 05 – Indentações HRC. (a)-(b) 800 °C, 2h; (c)-(d) 800 °C, 6h; (e)-(f) 1000 °C, 2h; 

(g)-(h) 1000 °C, 6h. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados permitem concluir que: (I) Camadas de boretos podem ser 

obtidas na superfície de aço Vanadis 10 por tratamento termoquímico de boretação; (II) A 

espessura da camada alcançou 21,8 ± 1,8 µm e dureza aproximada de 2700 HK0,025  para 

o maior tempo e temperatura de tratamento; (III) Maiores tempos e temperaturas 

promovem uma maior formação de FeB e (IV) A aderência camada/substrato diminui com 

o aumento do tempo e temperatura de tratamento devido à maior formação de FeB. 
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Resumo: Tratamento termo-reativo por deposição e difusão (TRD) foi realizado em amostras de aço-
ferramenta Vanadis 10 a 1000°C por 2, 4 e 6h. Perfis de microdureza Knoop comprovaram a formação da 
camada de carbeto de nióbio, com valores atingindo até 3900 HK0,01. Isso representa um aumento de 300% 
em relação à dureza do substrato. Para todas as condições, confirmado por difração de raios-X (DRX), 
houve formação de camada de carbeto com estequiometrias de NbC e Nb2C. A maior espessura atingiu 
cerca de 4,6 µm após 4 horas de tratamento. Para 6 horas a espessura média da camada é menor e o 
desvio padrão maior em comparação com a condição anterior. A aderência entre a camada de carbeto e o 
substrato foi avaliada qualitativamente através de testes de indentação Rockwell C e mostrou-se adequada 
para todas as condições estudadas neste trabalho. 
 
Palavras-Chave: Propriedades Mecânicas; Tratamento TRD; Carbeto de Nióbio. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Os processos de modificação de superfície podem ser entendidos como 

tratamentos nos quais a superfície e a matriz são desenvolvidas em conjunto, de forma 

que o material adquira propriedades superficiais que não podem ser obtidas por cada um 

dos materiais separadamente (ATIK et al., 2003). Os recobrimentos, dessa maneira, 

proporcionam um meio de otimizar o desempenho dos materiais permitindo que as 

propriedades mecânicas do substrato possam ser mantidas enquanto o recobrimento atua 

como barreira térmica ou no sentido de proteger a superfície contra desgaste ou corrosão 

(SIDKY; HOCKING, 1999). 

Elementos de máquinas e peças sujeitas a ambientes agressivos e condições 

de desgaste severo necessitam de superfícies normalmente, com elevada dureza e 

resistência à corrosão (CASTILLEJO et al., 2014). 

Processos por PVD (Deposição Física de Vapor) e CVD (Deposição Química 

de Vapor) são largamente utilizadas industrialmente. Além desses, outras técnicas como 

nitretação e carbonitretação a plasma, aspersão térmica, revestimento por solda e 

implantação iônica podem ser utilizados na melhoria do desempenho de ferramentas 

(OLIVEIRA et al., 2006). 
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Tratamentos TRD (Termoreativos por Deposição e Difusão) são uma 

alternativa de processo para o recobrimento de aços com uma camada dura e resistente 

ao desgaste composta por carbonetos, nitretos e boretos (PAZARLIOGLU et al., 2012). 

Dentre as vantagens dos tratamentos TRD estão o baixo custo, já que estes tratamentos 

são realizados à pressão atmosférica, não necessitando de equipamentos sofisticados 

como no caso de recobrimentos obtidos por PVD e CVD (CASTILLEJO et al., 2014). 

Neste processo, o carbono, nitrogênio ou boro contido no substrato difunde até a 

superfície e reage com uma camada depositada de algum elemento formador de 

carboneto, nitreto ou boreto como vanádio, nióbio, tântalo, cromo, molibdênio ou 

tungstênio. 

O processo acontece em temperaturas elevadas e pode ser realizado por 

banho de sais (bórax fundido) (CASTELETTI et al., 2009; FAN et al., 2010), leito fluidizado 

(CHEN et al., 1998; KING et al., 2004) ou por via sólida (OZDEMIR et al., 2007; TSIPAS 

et al., 2008; SEN; KOCAMAN, 2011; KILINC et al., 2013; KRELLING et al., 2017). O 

tratamento em meio líquido é conhecido como TD “Toyota Diffusion” e foi desenvolvido 

inicialmente no Japão a mais de 20 anos (ARAI; HARPER, 1991). O teor de carbono do 

substrato, quando se deseja a formação de camadas de carbonetos, é um fator 

importante no tratamento. Aços submetidos ao processo TRD devem possuir, no mínimo, 

0,3%p de carbono (OLIVEIRA, 2006). 

Os elementos formadores de carbonetos, nitretos ou boretos, por sua vez, 

devem ser capazes de formar camadas de difusão na superfície do substrato. Dentre os 

metais possíveis de formarem camadas de difusão no ferro estão o nióbio, vanádio e 

cromo, que são os principais elementos formadores de carbonetos, nitretos ou boretos 

estudados na literatura. 

Quando realizado por via sólida, o pó para tratamento TRD normalmente é 

composto pelos seguintes componentes: elemento metálico que será depositado na forma 

de ferro-liga ou puro (formador de carbonetos, nitretos ou boretos); um “diluente” inerte 

que não toma parte nas reações de formação das camadas e evita a sinterização das 

partículas do elemento metálico, normalmente Al2O3 ou SiC; e um ativador, NH4Cl por 

exemplo, que quando dissociado liga-se quimicamente com o formador de carboneto 

forma cloretos com este. Estes cloretos, então, reagem com o substrato formando, por 

exemplo, as camadas de carbonetos (GIDIKOVA, 2000; SAMADI; HABIBOLAHZADE, 

2010). Uma variedade de composições podem ser usadas para a realização deste tipo de 

tratamento (CHEN; WANG, 1999). 

Os tratamentos TRD são realizados em temperaturas elevadas, 850 – 1050 °C, 

com tempos de duração entre 0,5 e 10 horas. Como resultado, são obtidas camadas que 
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variam entre 5 e 15 µm (ARAI; HARPER, 1991). Por serem processos difusionais estes 

tratamentos podem produzir camadas mais espessas, com maior capacidade de suporte 

de carga e com melhor aderência ao substrato do que tratamentos PVD e CVD (HAKAMI 

et al., 2011). 

Nos últimos dez anos, estudos têm sido realizados para obtenção e 

caracterização de camadas duras de boretos, carbonetos e nitretos de metais de 

transição. O objetivo deste trabalho é, diante disso, avaliar a microestrutura, microdureza 

e aderência camada/substrato de revestimentos de carbeto de nióbio produzidos sobre 

substratos de aço-ferramenta Vanadis 10. 

 

2 METODOLOGIA  

 

Amostras de aço Vanadis 10 (2,9%p C, 0,5%p Si, 0,5%p Mn, 8,0%p Cr, 1,5%p 

Mo e 9,8%p V) foram niobizadas por via sólida em forno tubular com fluxo de argônio. A 

composição do pó de niobização: 25%p de FeNb, 6%p de NH4Cl e 69%p de Al2O3 foi 

baseada no trabalho de Samadi e Habibolahzade (2010). Os tratamentos foram 

realizados a 1000 °C por 2, 4 e 6 horas. Após os tratamentos as amostras foram 

resfriadas dentro do forno.  

Após os tratamentos a seção transversal de uma amostra para cada condição 

foi analisada por microscopia óptica, sendo atacada com Nital 3% durante 6 segundos 

para revelação da microestrutura.  

Microdureza Knoop (10g) foi utilizada para determinar o perfil de dureza. Para 

cada condição de tratamento, três perfis foram medidos. A primeira indentação foi feita 2 

µm abaixo da superfície. Da segunda à oitava indentação a partir da superfície a distância 

foi de 10 µm entre as indentações.  

Difração de raios-X foi realizada para determinação das fases presentes na 

camada formada após os tratamentos. Os ensaios foram realizados em um difratômetro 

Shimadzu 6000 com radiação Cu-Kα (1,54 A) com o feixe incidindo sobre a superfície das 

amostras em um ângulo de varredura 2θ de 20-140°. A varredura foi contínua com 

velocidade de 2,4°/min e passo de 0,02°.  

A aderência camada/substrato foi medida através de indentações HRC e 

classificada segundo a norma VDI 3198 como suficiente (HF1-HF4) e insuficiente (HF5-

HF6). A Figura 01apresenta o princípio do ensaio. 

 

 

 
ISSN: 2526-4044 p. 490 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  

 

Figura 01 – Resumo da norma VDI 3198. 

 
Fonte: Adaptado de VIDAKIS et al., 2003. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A camada mais uniforme e com maior espessura (4,6±0,5 µm) foi obtida para 

um tratamento realizado por 4h (Figura 02). Para 6h de duração, a camada formada 

apresentou-se porosa e não uniforme (3,5±1,7 µm). Para 2h de tratamento a espessura 

média foi de 2,8±0,6 µm. Através de análises de DRX (Figura 03) verificou-se que as 

camadas formadas possuem estequiometrias de NbC e Nb2C, comprovando a efetividade 

do processo. Além disso, carbetos de vanádio (V8C7) foram identificados na matriz devido 

à grande quantidade de vanádio no substrato (9,8%p V) e pelo fato da profundidade de 

análise da técnica de DRX ser superior à espessura das camadas de carbetos obtidas. 

 

Figura 02 – Camadas de carbetos de nióbio. (a) 2h, (b) 4h e (c) 6h. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Dureza média da ordem de 1200 HK0,01 foi obtida para o substrato de aço Vanadis 

10, enquanto as camadas de carbetos atingiram até 3900±97 HK0,01 (Figura 04). Isso 

representa um aumento de 300% em relação à dureza do substrato promovido pela 

formação da camada de carbetos de nióbio. A brusca diminuição da dureza a partir do 

segundo ponto, em relação ao primeiro é explicada pelo fato de apenas a primeira 

indentação a partir da superfície estar localizada sobre a camada de carbetos de nióbio. 
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Além disso, como as fases encontradas nas camadas são as mesmas para todos os 

tratamentos, os valores de dureza das camadas são estatisticamente iguais. 

 

Figura 03 – Difratogramas de raios-X. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 04 – Perfil de dureza. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para todas as condições a aderência camada/substrato foi classificada como 

aceitável (ver Figura 05). Para as amostras tratadas por 2h e 6h foi atribuído índice HF1 

devido a presença de apenas poucas trincas radiais a partir das indentações, já para a 

amostra niobizada durante 4h, HF3 foi atribuído por haver a presença de pequenas 

regiões com desplacamento da camada (quadrante inferior esquerdo da Figura 05b).  
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Figura 05 – Indentações HRC. (a) 2h, (b) 4h e (c) 6h. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados permitem concluir que: (I) Camadas de carbeto de nióbio podem 

ser obtidas na superfície de aço Vanadis 10 por tratamento TRD por via sólida; (II) A 

espessura da camada alcançou 4,6 µm e dureza de 3900 HK0,01 e (III) A aderência 

camada/substrato pode ser considerada como adequada. 
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Resumo:  No mundo uma forma de geração de energia eólica que vem ganhando espaço é geração offshore, 

que é o modo de geração onde os aerogeradores se encontram na mar, essa forma de geração apresenta 

alguns fatores que fazem com que o Brasil possa utilizá-la, tais fatores como: ventos fortes e pouco 

turbulentos, sem impactos sociais como ruídos e competição por espaço e o fato que o sul do país possuir 

uma plataforma continental rasa e comprida que facilita a implementação desta forma de geração de energia. 

Foi realizado uma revisão sistemática dando um enfoque na concessão de áreas. A revisão sistemática 

consiste em um método de síntese de evidências que avalia criticamente e interpreta todas as pesquisas 

relevantes disponíveis para uma questão particular (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). Utilizou-se do software 

VOSviwer que permitiu a avaliação da interligação das publicações dos artigos entre si. Foi possível observar 

que os EUA foi o país que mais publicou sobre o assunto. Um país que está crescendo a geração eólica 

offshore é a China, que está em quarto lugar de mais publicações, com 23 publicações. Na posição de número 

22 na lista de países que mais publicaram se encontra o Brasil, com 3 publicações. Após feita a análise pode-

se dizer que está havendo um aumento na pesquisa sobre geração eólica offshore pelo fato desta forma de 

energia estar cada vez mais presente nas matrizes energética, e possuir uma boa perspectiva de crescimento. 

 
 
Palavras-Chave: Energia Eólica, Offshore, Concessão de Área, Brasil. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Em todo o mundo, a geração de energia vem ganhando importância, em especial 

formas de geração de energia que sejam menos agressivas a natureza. Seguindo a 

tendência mundial o Brasil assinou acordos que fazem com que a matriz elétrica brasileira 

se torne ainda mais limpa, como exemplo, o Acordo de Paris de 2015, que estipulou a 

diminuição de emissão de carbono para a atmosfera, principalmente com a diminuição da 

utilização de combustíveis fósseis para geração de energia elétrica. Com isso o Brasil 

precisa de uma matriz elétrica limpa e diversificada, para não ficar limitado a adversidades 

climáticas, assim, cada vez mais a participação da geração de energia eólica aumenta na 

matriz elétrica brasileira, sendo que essa geração em sua totalidade se encontra em terra. 

 No mundo uma forma de geração de energia eólica que vem ganhando espaço é 

geração offshore, que é o modo de geração onde os aerogeradores se encontram no mar. 

Essa forma de geração apresenta alguns fatores que fazem com que o Brasil possa utilizá-

la, tais como: ventos fortes e pouco turbulentos, sem impactos sociais como ruídos e 
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competição por espaço e o fato que o sul do Brasil possuir uma plataforma continental rasa 

e extensa, que facilita a implementação desta forma de geração de energia. 

 Estudos na área de geração de energia eólica no mar não começaram a ser feitos 

hoje, entre os anos de 1983 – 1988 alguns países, como Dinamarca, Holanda, Suécia, 

Inglaterra e Estados Unidos da América, fizeram análises do recurso eólico offshore e 

diferentes projetos de geradores para assim poder avaliar a viabilidade desta tecnologia 

(SWIFT-HOOK, 1988). Estudos na área continuam crescendo, chegando ao ponto de uma 

avaliação bibliográfica não apenas ser possível como ser muito importante para se observar 

o crescimento da tecnologia. O objetivo principal foi realizar uma análise bibliométrica da 

geração eólica offshore, dando enfoque na concessão de área, para assim entender melhor 

como esta forma de geração vem ganhando espaço.  

 

2 METODOLOGIA  

 

Para ter uma melhor noção do estado da arte da geração eólica offshore, foi 

realizado uma revisão sistemática dando um enfoque na concessão de áreas. A revisão 

sistemática consiste em um método de síntese de evidências que avalia criticamente e 

interpreta todas as pesquisas relevantes disponíveis para uma questão particular 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). Para tal revisão foram utilizadas as seguintes palavras-

chaves em português e suas traduções em inglês: 

• Energia Eólica; 

• Offshore; 

• Concessão de Área; 

• Wind Energy; 

• Concession Area; 

• Grant Area; 

• Area. 

Com as palavras-chaves foi possível quantificar o número de artigos em cada base 

de dados utilizando as diferentes combinações de palavras-chaves. As combinações foram 

feitas entre as palavras de mesmo idioma, exceto a palavra-chave “offshore”, que foi 

utilizada com palavras em inglês e em português, pelo fato de ser mais representativa no 

tema que sua tradução em português “no mar”. 

Com os artigos encontrados foi realizado uma análise bibliométrica, que 

hierarquiza os trabalhos que mais se destacaram no tema (SPARC (ORGANIZATION) et 

al., 2015). Assim foi possível verificar a interligação dos artigos na área, utilizando o 
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software VOSviewer e o site Web of Science (“Web of Science [v.5.32] - Web of Science 

Análise de resultados”, [s.d.]). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Utilizando as palavras-chave sozinhas obteve-se uma grande quantidade de 

resultados, especialmente nas bases de dados IEEE (31172 artigos) e Web of Science 

(84286 artigos). Como o interesse é a concessão de área para a geração eólica offshore, 

determinou-se 4 combinações distintas com as palavras-chave, 3 delas tiveram uma 

quantidade muito pequena de artigos publicados. Toda via uma associação teve uma 

quantidade de artigos fascinante (Wind Energy + Offshore + Area), com 268 artigos na base 

de dados Web of Science. O aprofundamento dessa combinação então foi feito e será 

discutido nos tópicos seguintes 

 

Tabela 01 – Número de artigos encontrados em cada base de dados considerando as 

diferentes combinações de palavras-chave. 

Fonte: Autor. 

 

A Figura 1, apresenta a variação temporal das citações e do número de 

publicações na área da base de dados Web of Science. Nota-se que está havendo um 

aumento do número de artigos e citações no tema, principalmente a partir do ano de 2011. 

Outros anos a serem destacados são os anos de 2016, por ter a maior quantidade de artigos 

PALAVRAS -CHAVE BASE DE DADOS  

  CAPES BDTD IEEE OASIS BR SCIELO WEB of 
SCIENCE 

ENERGIA EÓLICA  887 802 0 1862 141 4 

WIND ENERGY 424 934 31172 2245 367 84289 

ENERGIA EÓLICA + 
OFFSHORE 

23 26 0 73 2 0 

WIND ENERGY + 
OFFSHORE 

16 32 1802 156 5 2074 

ENERGIA EÓLICA + 
OFFSHORE + 

CONCESSÃO DE 
ÁREA  

0 1 0 1 0 0 

WIND ENERGY + 
OFFSHORE + 

CONCESSION AREA  

0 0 0 0 0 0 

WIND ENERGY + 
OFFSHORE + GRANT 

AREA  

0 1 0 8 0 0 

WIND ENERGY + 
OFFSHORE + AREA  

5 29 194 100 2 268 
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publicados, com 42 artigos, e o ano de 2018, pelo fato de ter a maior quantidade de citações 

com 764 citações. 

A Figura 1 apresenta a análise do número de trabalhos científicos na área 

juntamente com o número de citações com o passar dos anos (base de dados Web of 

Science). Comparando com a Figura 2, que mostra a potência instalada ao redor do mundo 

da eólica offshore, percebe-se que está havendo um aumento de geração desta energia 

combinado com um aumento de artigos e citações na área, demostrando a importância de 

estudos que complementam e apoiam a implementação, operação e desenvolvimento 

desta tecnologia. 

Figura 01 – Gráfico de artigos e citações por ano. 

 
Fonte: Autor. 

 

Os artigos mais antigos publicados sobre o tema são de 1996, de acordo com a 

combinação de palavras escolhidas. Um deles, Coastal wind speed modelling for wind 

energy applications (BARTHELMIE; PALUTIKOF, 1996), fala sobre modelos para estimar 

a velocidade do vento na costa. Destaca-se sobre esse artigo a dificuldade de medir a 

velocidade e direção do vento no mar, pelo fato de haver poucas estações fixas e em 

embarcações para fazer tais medições. Esse problema é menor nos dias de hoje pelo fato 

de existir modelos mais precisos para estimar o vento e haver a possibilidade de utilizar 

boias, radares, lasers e até satélites para obter dados precisos (TESSLER; GOYA, 2005).  

O outro artigo publicado no mesmo ano, Offshore wind energy in the world 

context (GAUDIOSI, 1996), levanta dados sobre a energia eólica offshore, como projetos 
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em operação e potencial de implementação em diversos países. Todos os projetos 

comentados têm potência instalada de pouco mais de 12,2 MW e se encontram apenas no 

norte Europeu, mas deve se expandir para o mediterrâneo e mares na China. Olhando para 

o momento presente, veremos que os locais que essa tecnologia prosperou foram: China, 

norte Europeu e Estados Unidos da América, e a potência atual é de cerca de 65.8 TWh 

segundo IEA – International Energy Agency (HEYMI, 2019). 

 

Figura 02 – Gráfico da potência instalada ao redor do mundo da energia eólica offshore. 

 
Fonte: IEA – Internacional Agency of Energy. 

 

O último artigo analisado foi publicado em junho de 2019, Recycling offshore 

wind farms at decommissioning stage (TOPHAM et al., 2019), que fala sobre a preocupação 

da chegada do fim da vida útil de um parque eólico offshore. Comentando que 4 parques 

eólica offshore já foram descomissionados e outros 5 precisarão ser até o ano de 2020. O 

descomissionamento precisar ser uma preocupação já no início do projeto, visto que o 

artigo exemplifica casos de projetos que não tiveram um planejamento chegando ao fim da 

vida útil, e assim criaram problemas econômicos e ambientais. 

 Utilizando a base de dados Web of Science, conforme a Figura 3, pode-se concluir: 

• O país que mais publicou no assunto é os Estados Unidos da América, com 64 

publicações, isso condiz com o início da inserção desta tecnologia no país, com 

projetos já em operação como o projeto Block Island Wind Farm no estado de Rhode 

Island (GILBERT et al., 2019); 
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• O local que mais utiliza a geração eólica offshore é no norte da Europa, e somando 

as publicações de origem destes país que se encontra neste local (Inglaterra, 

Espanha, Alemanha, Dinamarca, Noruega, Escócia, Holanda, França e Bélgica e 

Irlanda), temos um total de 146 publicações, por ser o local no mundo que mais utiliza 

essa forma de geração é coerente ser o local de origem da maioria dos estudos; 

• Um país que está crescendo a geração eólica offshore é a China, que está em quarto 

lugar de mais publicações, com 23 publicações, alto crescimento da demanda 

energética chinês fez com que estudos nas fontes energéticas cresça, este fato 

refletiu na geração eólica offshore; 

• Na posição de número 22 na lista de países que mais publicaram se encontra o 

Brasil, com 3 publicações. Conforme o 1º Workshop de Energia Eólica Offshore e 

Energias Renováveis do Oceano (“(88) 1° Workshop de Energia Eólica Offshore e 

Energias Renováveis do Oceano - YouTube”, 2019) no país ainda não temos um 

projeto em operação, contudo possuímos 3 projetos em fase de licitação. Um dos 

desafios enfrentados por esta tecnologia no Brasil é a falta de uma regulamentação 

própria, que deixa negócios na área incertos. 

 

Figura 03 – Gráfico de número de artigos por país. 

 
Fonte: Web of Science. 

 

O software Vosviewer permitiu visualizar como as citações interagem entre os 

artigos filtrados pela pesquisa, revelando a importância dos trabalhos que foram mais 

citados (Figura 4). Cada círculo representa um trabalho científico na pesquisa, quanto maior 

o círculo, mais vezes o trabalho foi citado, as linhas conectando os círculos representam as 

citações entre os artigos e as cores representam temas diferentes. Com isso 2 artigos 

receberam destaque: a) um que é o artigo mais citado dentre os trabalhos pesquisados na 
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análise bibliométrica (13 vezes), California offshore wind energy potencial (DVORAK; 

ARCHER; JACOBSON, 2010). O qual apresenta a possibilidade de se utilizar a geração 

eólica offshore no estado da California – EUA, sendo um estudo relevante sobre o potencial 

de instalação desta forma de geração de energia, o qual pode ser replicado em outros 

locais, incluindo casos no Brasil. 

E b) o artigo que mais vezes foi citado por qualquer outro trabalho científico (299 

vezes) o Assessing the impacts of wind farms on Bird (DREWITT; LANGSTON, 2006). Que 

apresenta os impactos em aves causados pela utilização da geração de energia eólica. 

Esta pesquisa é importante pelo fato de que questões ambientais são fundamentais para 

implementação de qualquer forma de geração de energia. A migração de pássaros deve 

ser considerada para a implementação desta tecnologia, e não só isso uma analise de toda 

a vida marítima que habita o local da instalação deve ser levado em conta na hora de ser 

concedido à área para geração de energia. 

 

Figura 04 – Representação da interligação de artigo feitas na pesquisa. 

 

Fonte: Autor. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise bibliométrica permitiu verificar os trabalhos científicos mais relevantes 

de forma qualitativa para o tema de concessão de área para geração de energia eólica 

offshore, permitindo uma visão ampla sobre o assunto. Observando os resultados da 
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pesquisa realizada, percebe-se que o Brasil tem ainda um longo caminho pela frente para 

determinação e estruturação do setor eólico offshore no país, e a comunidade científica tem 

espeço para contribuir com a construção deste caminho. Futuras pesquisas nesta forma de 

geração no Brasil são imprescindíveis para todas as fases da geração de energia, desde a 

concessão de área ao descomissionado do projeto.  
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Resumo:  O método de sintonia de controladores de temperatura é um processo árduo, que se remete à 
procura do sinal ideal no menor espaço de tempo, para que a máquina tenha economia de energia e 
performance adequada. Porém, com a mudança de região, estado ou país do qual a mesma foi projetada, 
pode gerar uma perda de rendimento ou instabilidade no processo. Com isso, surge a necessidade de que 
as empresas façam um retrabalho para uma nova sintonia do controlador. Esse trabalho tem como objetivo 
demonstrar a aplicação de uma rede neural para promover alterações dos valores do ganho proporcional e 
integral, sendo que esses valores são parâmetros internos de um controlador implementado em um Raspberry 
Pi, permitindo que a rede neural atue independente, das variações de temperatura ou ação do clima. Os testes 
foram realizados com um protótipo de secador em faixas de temperatura de 0 a 40 °C se mostrando eficaz, 
trazendo a curva de sinal ideal para o sistema. O trabalho em questão contribuiu para uma melhora na 
eficiência de controladores de temperatura PID, visto que é reduzido o retrabalho de parametrização e tão 
logo, produzindo uma performance para o protótipo, constatando-se que as diferenças climáticas fazem toda 
diferença no processo de controle, seja ele em temperaturas baixas ou altas. Assim como no aperfeiçoamento 
da inteligência artificial, onde o compartilhamento de informação traga novas ideias para o controle de 
processos ajudando a economia energética para um mundo sustentável.

 
Palavras-Chave: Inteligência Artificial, Redes Neurais, Controle, PID. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O controle de processo acompanha as atualizações de tecnologia, tornando a 

fábrica física em um sistema virtual, em que são realizados testes antes da produção do 

produto. Com esse propósito, modelos em escala são criados para simular eventos, gerar 

resultados, reduzir erros e aperfeiçoar o profissional. 

Neste trabalho foi desenvolvido um protótipo de secador que é aquecido por 

meio de uma resistência elétrica, a fim de simular as condições de trabalho e através de 

sensores gerar uma atualização dos parâmetros internos de controle (PI). Para essa 

atualização é utilizada uma topologia baseada em redes neurais ou ANN’S (Artificial Neural 

Networks) essa metodologia utilizada tem como fundamentação segundo (HAYKIN, 2004). 

Dessa forma, esse estudo alcançou o objetivo de utilizar um secador em que se 

obtenha a temperatura de 70°C internamente, independente da temperatura externa, 

possibilitando que o controlador possa se auto ajustar para alcançar seu melhor 

rendimento. 

O projeto embasou-se no método de Ziegler Nichols. Conforme Ogata (2009), 

esse procedimento é utilizado para parametrização e serve de base para novos métodos 

de sintonia de controladores P, PI e PID. Essa função matemática foi desenvolvida por JG 

Ziegler e NB Nichols em 1942, e continua a ser um importante método de parametrização. 
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Como justificativa desse controlador, é usado como exemplo o secador de grãos, 

em que a temperatura costuma oscilar de acordo com as condições e períodos do dia ou a 

mudança de uma região para outra. Nesse intervalo, a máquina poderá sofrer interferências 

e para tanto é necessário o devido reajuste no valor do PI, mantendo assim o processo 

estável e garantindo a qualidade do produto. 

 

 2 METODOLOGIA 

 

Para comprovação do controlador que utiliza redes neurais, foi realizado um 

protótipo apresentado na Fig. 01, para simular o evento do sistema de secador de grãos. 

Esse modelo de secador tem suas dimensões de 650 mm x 100 mm, construída através de 

um tubo de PVC com uma manta asfáltica interna para servir de isolamento térmico. Para 

o sistema de ventilação foi adicionado um cooler, com velocidade total e não variável. Esse 

secador possui uma resistência elétrica interna com a potência de 200 W. 

 

Figura 01 - Protótipo de um secador. 

 

     Fonte: Do autor (2019) 

 

Outro componente utilizado foi o sensor digital de temperatura DS18B20, 

apresentado na Fig. 02 , que desempenhou a função de realimentação da planta. Sua faixa 

de medição de temperatura é de -55 a 125 °C, com uma resolução de 9 bits, e seu tempo 

de resposta médio é de 500 ms. 

Figura 02 - Sensor modelo DS18B20. 

 

Fonte: Adaptado de Monk (2016). 
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Conforme a Fig. 03, utilizou-se um Raspberry Pi  que desempenhou a função de 

controlador do sistema. Com a programação aplicada em python no controlador, são 

retirados três modelos gráficos de temperatura externa, na faixa de 0°C, 24°C e 40°C.  

Para os primeiros testes realizados o secador foi condicionado dentro de uma 

câmara frigorífica com temperatura de 4°C.  

Figura 03 - Raspberry Pi  

 

Fonte: Monk (2016). 

 

 Foram realizados 10 testes para se obter a média da curva de temperatura do 

protótipo em questão, para assim poder aplicar o método de Ziegler Nichols.  O sinal de 

teste (degrau) foi de 60% da potência. Esse degrau foi inserido ao relé de estado sólido que 

tem a função de chaveamento da resistência. 

Para o primeiro teste realizado foi considerada uma temperatura inicial de 4,7°C, 

chegando a uma resultante de 84,36°C. Com o sistema já estabilizado foram coletados os 

parâmetros Kp e Ki do controlador, que servirão como base para um modelo de matriz, no 

qual rede neural tomará decisões conforme o Kp e Ki almejado. Essas variações de Kp e 

Ki em cada faixa de temperatura, seja ela de 0°C, 24°C e 40°C, determinarão as outras 

variáveis das matrizes da rede neural. Conforme a Fig. 04, onde temos um sistema de 

aprendizado de nove entradas em que cada uma delas possui três variáveis, passando por 

cinco camadas internas resultando no Kp almejado. 

Figura 04 - Modelo de Rede neural. 

 

Fonte: Do Autor (2019) 
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 Conforme a Fig. 05, no treinamento da rede são inseridas as variáveis nas matrizes 

através de um número de épocas predefinidas, essas variáveis são os dados de 

temperatura do ambiente externo, temperatura interna do protótipo e o ganho integral. Esta 

lista é transformada em uma matriz e essa matriz é inserida no modelo de rede que foi 

treinada, resultando em um novo Kp. Após todo esse processo que levou trinta segundos, 

é gerada uma nova rede para retirar o valor Ki.  

 

Figura 05 - Treinamento da rede. 

 
Fonte: Do autor (2019) 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 

 Com a análise e aplicação do método de Ziegler Nichols, foram retirados três 

modelos de gráficos, com variações de temperaturas externas entre 0 e 40 °C. Para os 

primeiros testes realizados, foi condicionado dentro de uma câmara frigorífica com 

temperatura ajustada para 1 °C, por um controlador externo para que esse evento 

simulasse um dia de temperatura baixa. Os demais testes realizados foram em sequências, 

sendo uma de 25 ºC para temperaturas médias, e 40 ºC para temperaturas altas. O teste 

realizado visou retirar os sobressinais, que possam trazer maior eficiência em um menor 

espaço de tempo. 

 

3.1 Temperaturas baixas, médias e altas. 

 

 Foram realizados dez testes para se obter a média da curva de temperatura do 

protótipo. A mesma quantidade foi aplicada para as três temperaturas. 

O sinal de teste (degrau) foi de 60 % da potência do sistema, com uma temperatura 

inicial de 1,56 °C. No decorrer do tempo de 1.200 segundos foi retirado o gráfico 

apresentado na Fig. 06, com uma temperatura final de 43,56 °C com o sistema já 

estabilizado. A frequência utilizada foi de 6,25 Hz. O resultado foi de um período total de 
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160 ms, em que 96 ms foram atuados no sistema, e durante 64 ms, o sinal permaneceu 

desligado.  

Figura 06 - Rampa de Aquecimento de 1,56 a 43,56 °C. 

 

Fonte: Do autor (2019) 

 

𝐾𝑝 =
0,9 ∙ 60

37,33
257,36

∙ 13
= 28,63           𝐾𝑖 =

1

3,33 ∙ 13
= 0,023 

(1) 

 

 

No teste para temperatura média de 25 °C, o sinal de teste (degrau) também foi 

de 60% da potência do sistema, com uma temperatura inicial de 25,86 °C. No decorrer do 

tempo de 1200 segundos, foi obtido o gráfico apresentado na Fig. 07 com uma temperatura 

final de 69,32 °C e com o sistema já estabilizado. 

 

Figura 07 - Rampa de Aquecimento de 25,86 a 69,32 °C. 

 

Fonte: Do autor (2019) 

 

𝐾𝑝 =
0,9 ∙ 60

  
59,14

161,11 ∙ 7
= 21,01                        𝐾𝑖 =

1

3,33 ∙ 7
= 0,043 

(2) 

 

  O teste realizado em temperaturas altas de  40 °C,  novamente foi feita a média dos 

testes realizados, no qual o sinal de teste (degrau) também foi de 60% da potência do 

sistema com uma temperatura inicial de 40,1 °C. No decorrer do tempo de 1200 segundos 

foi obtido o gráfico da Fig.08 com uma temperatura final de 74,27 °C e com o sistema já 

estabilizado, para poder aplicar o método em questão. 
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Figura 08 - Rampa de Aquecimento de 40,1 a 74,27 °C. 

 

Fonte: Do autor (2019) 

 

𝐾𝑝 =
0,9 ∙ 60

63,42
182,31 ∙ 5

= 31,04                    𝐾𝑖 =
1

3,33 ∙ 5
= 0,06 (3) 

3.2 Análise dos valores para PID que foram realizados nas temperaturas baixas, 
médias e altas 

 

        Foram realizados os testes no controlador, e quanto ao resultado em faixas de 

temperaturas baixas conforme apresentado na Fig. 09, com a temperatura inicial de 2,25 

°C, a rede neural conseguiu gerar uma resposta para Kp e Ki. Esses valores tornaram o 

sistema estável e sua curva característica se apresentou sem sobressinal, mostrando o 

comportamento ideal para esse tipo de temperatura. Em 1400 s, o controlador utilizou 100% 

do atuador para alcançar o valor almejado. 

 

Figura 09- Resposta com a rede neural. 

 
Fonte: Do autor (2019) 

 

Quanto ao resultado em faixas de temperaturas médias, conforme analisado na 

Fig.10, a rede neural teve um erro de 0,0051% na temperatura externa de 26,44 °C. O 

modelo soube identificar a diferença de temperatura para fazer o reajuste do valor de Kp = 

21,63. 
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Figura 10 - Rede neural gerando Kp 

 
Fonte: Do autor (2019). 

 

Concluído o processo de aprendizado da rede Kp é novamente gerado outro 

modelo de rede neural conforme a Fig. 11, com novas matrizes para poder gerar um novo 

valor para Ki conforme os dados armazenados, onde o erro dessa rede foi de 0,00087%, 

sendo que o valor que a rede neural gerou foi de Ki = 0,21. 

Figura 11 - Rede treinada gerando Ki 

 
Fonte: Do autor (2019) 

 
Conforme a Fig. 12, o processo para uma temperatura ambiente de 26,44 °C, se 

tornou estável com os valores gerados pela rede neural, sem sobressinal, alcançando o 

Setpoint em 240 s, e depois se manteve estável. Nesse tempo, o controlador utilizou 62% 

do atuador. 

 
Figura 12 - Resposta do processo com temperatura de 26 °C 

 

Fonte: Do autor (2019) 

 
Referente ao resultado em faixas de temperaturas altas de 39 °C, foram 

realizados novos valores para Kp e Ki. Nessas condições o controlador alcançou a faixa 

necessária para deixar o processo estável conforme a Fig. 13, comprovando que 

independente da faixa de temperatura, os valores dos ganhos Kp e Ki foram trocados no 

controlador, mantendo o processo estável. Em 230 s, o controlador utilizou 53% do atuador 

para alcançar a temperatura almejada. 
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Figura 13 - Resposta do processo com temperatura de 39 °C 

 

Fonte: Do autor (2019) 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse trabalho foi apresentado um método de sintonia de controladores de 

temperaturas através de redes neurais, para controle conforme as mudanças climáticas de 

cada região. Utilizou-se do método de Ziegler Nichols como princípio teórico. 

A principal vantagem desse modelo de controlador de temperatura é de não 

precisar reprogramar o sistema quando o mesmo é enviado para uma outra região de clima 

diferente, ou até mesmo evitar um distúrbio no processo de secagem, possibilitando assim 

um processo estável e garantindo a qualidade do produto. 

Conforme demonstrado no trabalho elucidado, em variadas faixas de 

temperatura (baixa, média e alta) o controlador reagiu ao processo de forma uniforme e 

eficiente. Logo a aplicabilidade do projeto visa a implementação do processo de forma 

consciente/ sustentável e que esteja voltado para as necessidades do mundo atual. 

Para continuidade deste projeto, propõem-se a implantação de uma 

realimentação da rede neural, para o aperfeiçoamento da inteligência artificial que, através 

do compartilhamento de informação, foi disponibilizado o Código aberto para que outras 

pessoas possam utilizar e melhorar o controlador no site:     

https://github.com/tiagoguarapari/Controlador-de-temperatura. 
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Resumo: Neste trabalho foi analisado a influência da viscosidade do óleo lubrificante atuando em um redutor 
de velocidade de rosca sem fim e coroa em sua atividade normal de trabalho. Assim, foi elaborada uma 
bancada para testes onde foi simulado o trabalho contínuo do redutor durante um período de 6 horas, 
acoplando o redutor a um motor elétrico. A bancada contém vários elementos para funcionamento, um deles 
é um painel elétrico que controla o acionamento e desligamento da bancada, contando, também, com sistema 
de emergência. O redutor utilizado para teste é um redutor com relação de transmissão de 1:80 e um motor 
elétrico trifásico de 0,75 hp de potência. A ligação entre motor e redutor foi realizada através de um 
acoplamento elástico de borracha, colocado para agregar força, vida útil e estabilidade ao motor e ao redutor. 
Nos ensaios, foram utilizadas três viscosidades de óleos lubrificantes diferentes, nos quais são comumente 
utilizados para o serviço proposto. Durante os ensaios foi recolhida informações do redutor e do óleo, como 
temperatura do óleo e do redutor, durante o trabalho e viscosidade do óleo antes e após operação. Dessa 
forma, foram comparados os resultados obtidos, visando definir o lubrificante que melhor se comporta em 
operação dessa natureza, objetivando melhor custo benefício de operação. 
 
Palavras-Chave: Óleo Lubrificante. Redutores de velocidade, Viscosidade. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

 Redutor de velocidade é um dispositivo utilizado em praticamente todos os 

equipamentos industriais, de diversas áreas, tais como: alimentícia, têxtil, química, entre 

outras. A função desse dispositivo é ajustar a velocidade de rotação de um acionador para 

que o equipamento possa funcionar adequadamente em processo, sem perda de potência 

(ROSA, 2015). 

Costa Junior (2013, p. 16) comenta que todo sistema ou equipamento mecânico está 

sujeito a processo de deterioração, e que esta deterioração pode vir por meio de vários 

fatores, e um dos principais é a lubrificação insuficiente que é a responsável por mais de 

80% de todos os danos que ocorrem em redutores e equipamentos mecânicos. Com esse 

problema de lubrificação ocorrem alguns defeitos que podem atrapalhar a continuidade e 

qualidade de serviço. Uma quebra não prevista traduz-se por uma parada brusca, 

geralmente levando a grandes prejuízos e a perdas de tempo de produção.  

O estudo e desenvolvimento de óleos lubrificantes para aplicação em transmissão 

de engrenagens é um campo de estudo que tem grande importância. Estes elementos de 
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máquinas exercem papel fundamental na transmissão de movimento e potência, a falha na 

lubrificação e/ou aplicação inadequada do lubrificante podem afetar todo o processo, 

causando perdas financeiras e materiais, ocasionando inclusive a redução da 

disponibilidade operacional (LAGO, 2007). 

A lubrificação adequada com utilização de lubrificantes especialmente formulados é 

uma das soluções para o problema de desgaste devido ao contato metálico das superfícies 

(HELMAN; CELTLIN, 2013).  

Diante disso, o presente estudo baseia-se em uma análise comparativa de 

lubrificantes, através de ensaios especialmente definidos, bem como ferramenta para o 

entendimento do comportamento da formação da película de óleo quando submetida a 

condições extremas de operação. O coeficiente de atrito, temperatura, vibração e 

viscosidade do óleo são parâmetros que podem ser utilizados para verificar a forma pela 

qual a película de lubrificante está influenciando na proteção do sistema. 

 

2 METODOLOGIA 

 

 Nesta etapa será apresentado todos os processos executados para a realização da 

estrutura da bancada de testes para óleo lubrificante em redutores de coroa e sem fim, bem 

como o procedimento experimental realizado. 

 

2.1 Projeto mecânico 

 

Inicialmente foi desenvolvido o projeto mecânico da bancada com o auxílio de 

software CAD 3D, cada peça foi dimensionada individualmente e posteriormente simulada 

a sua montagem na bancada através do software visando minimizar problemas de 

montagem após a fabricação das peças. A Fig. 01 apresenta uma vista isométrica do 

projeto 3D finalizado. 

 
Figura 01  - Projeto mecânico da bancada 

 
Fonte: Do autor, 2019. 

ISSN: 2526-4044 p. 513 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  

 

 

Com o término do projeto e os desenhos preparados para a usinagem, foi 

definido que o material utilizado para a estruturação da bancada seria todo em aço SAE 

1020. Com isso, a compra da matéria-prima foi realizada, incluindo também o pedido dos 

componentes necessários para a realização do mesmo, entre eles, tubo mecânico 

30x30mm, quatro rodízios para bancada, motor elétrico, redutor, contra redutor e um painel 

elétrico. 

 

2.2 Usinagem das peças 

 

Usinagem se refere ao processo de desbaste mecânico onde o objetivo é dar 

forma a uma matéria-prima por meio de máquinas e ferramentas, é o início do processo. 

Para exercê-lo são usadas máquinas como furadeiras, tornos, fresadoras, retificadoras, 

guilhotinas, entre outras. 

Para a montagem da bancada foi utilizado um policorte para realizar os cortes 

dos tubos mecânicos nas determinadas medidas, após a elaboração dos cortes dos tubos, 

foi realizada a montagem da estrutura da bancada e, para montar, foi utilizado o processo 

de soldagem MAG para a soldagem dos tubos mecânicos e fixação dos rodízios da 

bancada. 

Com a bancada montada e pintada foram acoplados o motor e o redutor 

utilizando um acoplamento elástico de borracha, para fixar este acoplamento na ponta do 

eixo do motor elétrico e do redutor foi necessário utilizar um torno mecânico para realizar o 

processo de usinagem no acoplamento. 

Com o motor acoplado no redutor, foi acoplado mais um contra redutor para que este 

exercesse uma determinada força no redutor a ser analisado, servindo como carga. Para 

fixação deste contra redutor foi construída uma base com chapa de aço SAE1020 de 5mm 

de espessura e tamanho de 200x150mm. Para realizar a união do redutor ao contra redutor 

foi fabricado um eixo de aço SAE1020, este eixo tem uma das extremidades fixa no redutor 

e a outra fixa no contra redutor. 

 

2.3 Parâmetros que foram utilizados para teste 

Os lubrificantes que foram utilizados para os testes foram todos selecionados por 

meio de uma pesquisa de mercado, verificando quais são mais utilizados nesses modelos 

de redutor de rosca e coroa sem fim. Para realização dos testes foram selecionados três 

óleos lubrificante: óleo com viscosidade 140, óleo com viscosidade 460 e óleo com 
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viscosidade 600, todos minerais. Para cada óleo foi utilizado 0,5 litros, o qual representa o 

volume necessário de lubrificante utilizado no redutor, a Fig. 02 mostra a bancada montada. 

 
Figura 02 -  Bancada em teste 

 
Fonte: Do autor, 2019. 

 
Foram aplicados os três óleos lubrificantes no redutor, 1 (um) por vez, cada 

lubrificante por sua vez foi analisado no redutor em uso. O redutor foi exposto a 6 horas de 

trabalho ininterruptos com cada óleo. Durante a operação foi medido a temperatura do 

redutor utilizando um pirômetro (marca Minipa, modelo MT-350) com escala de -30ºC a 

550ºC, sendo realizada esta medição no início do teste e posteriormente a cada hora de 

trabalho completada. 

Após o trabalho de 6 horas, cada lubrificante passou por um viscosímetro, que é um 

equipamento utilizado para medir a viscosidade dos fluídos. Neste equipamento, será 

analisado a viscosidade de cada óleo. 

A vibração do redutor também será acompanhada por meio de um medidor de 

vibração, marca Monarch, modelo Examiner 1000 equipamento utilizado na inspeção de 

vibrações de rolamentos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
As análises de viscosidade dos lubrificantes foram elaboradas através de um 

copo Ford com orifício número 4, como mostrado na Figura 03. 
 

Figura 03 - Viscosímetro 

 
Fonte: Do autor, 2019. 
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Após os testes realizados por intermédio do copo Ford 4, chegamos nos resultados 
de tempo de escoamento do óleo como apresentado na Tab. 01. 
 

Tabela 01 - Resultados dos tempos de escoamento do óleo. 

Tipo do óleo  
Tempo antes do 
trabalho (min)  

Tempo depois do 
trabalho (min)  

Variação de 
tempo (min)  

140 1:15 1:08 0,07 
460 4:29 3:45 0,84 
600 5:21 4:51 0,70 

Fonte: Do autor, 2019. 
 

O estudo dos óleos foi realizado em várias etapas, sendo que a primeira etapa 
foi ligar a bancada para trabalhar durante 6 (seis) horas. 

A cada hora que passava a temperatura e a vibração era acompanhada através 
de um pirômetro que verificava a temperatura e um medidor de vibração capitava os sinais 
de vibração no redutor. A Tab. 02 mostra os dados para o óleo 140. 
 

Tabela 02 -  Resultados de temperatura e vibração óleo 140. 
Tempo (h) Temperatura (ºC)  Vibração (mm/s)  

0 19,0 0,04 
1 29,5 0,04 
2 33,5 0,04 
3 33,0 0,04 
4 35,0 0,04 
5 38,0 0,04 
6 41,0 0,04 

Fonte: Do autor, 2019. 
 

A segunda etapa foi retirar o redutor da bancada, onde foi desmontado para 
limpeza interna, após ser limpo foi instalado na bancada novamente para teste. Depois de 
instalado foi colocado o óleo lubrificante 460, novamente a bancada foi acionada para 
trabalho durante 6 (seis) horas. Assim o redutor foi acompanhado a cada hora de trabalho 
numa da temperatura e vibração, como visto na Tab. 03. 
 

Tabela 03 -  Resultados de temperatura e vibração óleo 460. 
Tempo (h)  Temperatura (ºC)  Vibração (mm/s)  

0 28,5 0,07 
1 43,0 0,05 
2 40,0 0,05 
3 43,5 0,05 
4 43,0 0,05 
5 44,0 0,05 
6 44,0 0,05 

Fonte: Do autor, 2019. 
 

Já na terceira etapa o processo é idêntico à segunda etapa, porém utilizou-se o 
óleo lubrificante 600. Condições dadas na Tab. 04, que apresenta os resultados de 
temperatura e vibração para o óleo 600. 
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Tabela 04 - Resultados de temperatura e vibração óleo 600. 
Tempo (h)  Temperatura (ºC)  Vibração (mm/s)  

0 20,0 0,04 
1 39,0 0,03 
2 40,0 0,03 
3 41,0 0,03 
4 42,0 0,03 
5 47,0 0,03 
6 48,0 0,03 

Fonte: Do autor, 2019. 
 

Após o teste dos três óleos lubrificantes, ainda temos uma última etapa, no qual 
consiste na análise da viscosidade dos mesmos. Para isso foi necessário calcular a 
densidade de cada óleo. A densidade foi determinada medindo a massa de cada óleo em 
um recipiente de 0,2L, verificando que a massa do óleo antes e depois do uso não se 
modificou. A Tab. 05 mostra o resultado das medições na massa do óleo. 
 

Tabela 05 -  Resultados massa do óleo. 
Óleo  Massa  antes do uso  (g) Massa  depois do uso (g)  
140 102 102 
460 103 103 
600 104 104 

Fonte: Do autor, 2019. 
 

Após a pesagem foi usada a Eq. (1) para definir qual a densidade de cada óleo: 
 
� =

�

�
                                                                                                                 (1) 

 
Onde: 
� = densidade (g/L) 
� = massa (g) 
� = volume (L) 

 
A Tab. 06 apresenta os resultados de densidade medida em cada óleo. 
 

Tabela 06 -  Resultados da densidade. 
Óleo Massa (g) Volume(L)  Densidade(g/L)  
140 102 0,2 510 
460 103 0,2 515 
600 104 0,2 520 

Fonte: Do autor, 2019. 
 
 
Para definir a viscosidade de cada óleo foi utilizada a Eq. (2): 
                                                                                                 
� = ��3,846 ∗ �� − 17,3� ∗ �                                                                               (2) 
 
onde: 
� =viscosidade (seg∗g/l). 
� =tempo (seg). 
� = densidade (g/l). 
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Para o óleo 140 o valor da viscosidade foi de 138,286 para o óleo analisado 
antes do uso, e 124,556 para o óleo analisado após o uso, conforme mostra a Eq. (3) e Eq. 
(4). 

 
� = ��3,846 ∗ �� − 17,3� ∗ �                                                                               (3) 

                 � = ��3,846 ∗ 75� − 17,3� ∗ 510 
� = 138,286seg∗g/l 
 
� = ��3,846 ∗ �� − 17,3� ∗                                                                                  (4) 
� = ��3,846 ∗ 68� − 17,3� ∗ 510 
� = 124,556 seg∗g/l 
 
Para o óleo 460 chegou-se aos valores de 523,896 para o óleo analisado antes 

do uso, e 438,726 para o óleo analisado após o uso, conforme mostra a Eq (5) e Eq. (6). 
 
� = ��3,846 ∗ �� − 17,3� ∗ �                                                                          (5)

       � = ��3,846 ∗ 269� − 17,3� ∗ 515 
      � = 523,896 seg∗g/l 

           
� = ��3,846 ∗ �� − 17,3� ∗ �                                                                                  (6) 
� = ��3,846 ∗ 226� − 17,3� ∗ 515 
� = 438,726 seg∗g/l 

 
Para o óleo 600 chegou-se aos valores 632,978 para o óleo analisado antes do 

uso, e 572,980 para o óleo analisado após o uso, conforme mostra a Eq. (7) e Eq. (8). 
                   

� = ��3,846 ∗ �� − 17,3� ∗ �                                                                               (7)         
� = ��3,846 ∗ 321� − 17,3� ∗ 520 
� = 632,978 seg∗g/l 
                    
� = ��3,846 ∗ �� − 17,3� ∗ �                                                                               (8)         
� = ��3,846 ∗ 291� − 17,3� ∗ 520 
� = 572,980 seg∗g/l 

 
A Tab. 07 mostra o resultado da viscosidade de cada lubrificante, comparando 

os valores obtidos antes e depois do uso. 
 

Tabela 07 -  Resultados da viscosidade dos lubrificantes. 

Tipo do óleo  
Viscosidade antes do 

trabalho (seg.g/l)  
Viscosidade depois 
do trabalho (seg.g/l)  

Variação de 
viscosidade (seg.g/l)  

140 138,286 124,556 13,729 
460 523,896 438,726 85,169 
600 632,978 572,980 59,997 

Fonte: Do autor, 2019. 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a realização dos testes demonstrou-se um desempenho na manufatura de 

manutenção da indústria com um teste rápido e preciso, prevendo e evitando assim 

problemas no redutor em operação, poupando tempo de retrabalho e mão de obra dos 
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colaboradores, consequentemente tendo um percentual de lucro maior e melhor 

desempenho no redutor. 

Para os óleos analisados foi possível verificar que com o aumento da viscosidade 

do óleo aplicado em redutores de velocidade aumenta também a temperatura de operação, 

porém reduz a vibração. Dentre todos os óleos analisados nas condições especificadas, 

tanto temperatura quanto vibração ficaram dentro de índices considerados normais. 

Dentre os óleos analisados o que obteve melhor resultado foi o óleo de 

viscosidade 600, apresentando o menor índice de vibração e com temperatura de operação 

dentro dos índices aceitáveis. Analisando o custo de aquisição de cada óleo, que para 20 

litros do óleo 140 o valor é R$185,00, do óleo 460 o valor é R$220,00 e do óleo 600 é 

R$225,00, o que representa uma baixa diferença por litro de óleo, justificando a utilização 

do óleo 600. 

Os ensaios realizados foram executados com rolamentos novos, sendo que o 

tempo de operação analisado não representa ou simula a vida útil dos rolamentos. Estes 

quando próximo do fim de vida útil podem influenciar na vibração e temperatura durante a 

operação. 
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Resumo: A fim de desenvolver cimentos leves com menores impactos ambientais, pastas e argamassas
geopoliméricas porosas foram produzidas utilizando metacaulim, ativadores alcalinos e areia natural como
materiais precursores. O peróxido de hidrogênio foi utilizado como agente formador de poros. As mudanças
ocasionadas pela decomposição do H2O2 nas propriedades do produto final foram investigadas aplicando-
se  diferentes  concentrações do agente  formador  de  poros.  Propriedades físicas  tais  como porosidade,
densidade,  tamanho dos  poros  e  condutividade  térmica  e  propriedades mecânicas  como resistência  à
compressão e tração na flexão foram determinadas. Como resultado, este estudo confirmou que o aumento
nas concentrações adicionadas de peróxido de hidrogênio  resultou em um aumento da porosidade do
material em até 78% para a concentração de 0,8% de H2O2 (em peso). A amostra com esta porosidade
obteve condutividade térmica de 0,19 W/m.K e resistência à compressão de 16,6 MPa em pasta. Os testes
com argamassa resultaram em uma resistência à compressão de 3,86 MPa e porosidade de 60%. Dada as
resistências mecânicas obtidas e o efeito ambiental e econômico destes geopolímeros, pode-se considerar
este material promissor para o uso na construção civil  como material leve ou utilização para isolamento
térmico.

Palavras-Chave: Geopolímeros. Metacaulim. Condutividade térmica.

1 INTRODUÇÃO

A crescente demanda mundial por energia tem sido uma das principais causas

do  desenvolvimento  insustentável  de  nosso  planeta.  Até  2030,  a  previsão  é  que  a

demanda  por  energia  elétrica  crescerá  cerca  de  40%,  chegando  a  16,8  bilhões  de

toneladas  equivalentes  de  petróleo  (Pacheco-Torgal,  2014).  As  edificações  são

responsáveis  pelo  consumo  de  40%  desta  energia  ao  longo  do  seu  ciclo  de  vida

(Abdollahnejad et al., 2015), desta forma podemos ver facilmente o elevado potencial de

economia de energia que este subsetor pode representar. Neste contexto, a utilização de

materiais de isolamento térmico constitui a forma mais eficaz de reduzir as perdas de

calor nos edifícios, reduzindo assim as necessidades de energia térmica. 

A  grande  maioria  dos  materiais  de  isolamento  atuais  estão  associados  a

impactos negativos em termos de toxicidade.

Desta  forma  os  Geopolímeros  (Gps)  se  mostram  como  alternativas  para

solução destes problemas. Os cimentos geopoliméricos são polímeros de aluminossilicato

inorgânicos sintetizados por ativação alcalina de materiais ricos em Sílica e Alumina em

temperatura ambiente (Komnitsas e Zaharaki, 2007). Suas principais vantagens são: 

i) produção com tecnologia de baixo custo e verde;

ii) estabilidade não inflamável e de alta temperatura; 
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iii)  sua  capacidade  de  atingir  grandes  resistências  nas  primeiras  idades

(PROVIS et al., 2009).

Muitas pesquisas foram focadas nas propriedades mecânicas dos GPs (Nazari

e Sanjayan, 2015; Pelisser et al., 2013; Torres-Carrasco e Puertas, 2015), enquanto as

investigações sobre a produção de GPs leves/porosos são escassas (Li et al. 2015, Papa

et al., 2015). 

GPs obtidos de perlita  espumosa (Vaou e Panias,  2010),  ou baseados em

cinzas  (FA)  e  usando  H2O2 como agente  de  expansão  (Feng  et  al.,  2015),  mostram

condutividades térmicas suficientes para utilização como materiais de isolamento térmico. 

A  principal  novidade  desta  investigação  é  a  produção  de  cimentos

geopoliméricos  leves  com  condutividade  térmica  adaptada,  não  somente  em  pastas,

também  em  argamassas,  que  podem  ser  usadas  como  placa  divisória  e  painéis  de

parede, mitigando assim as perdas de energia nos edifícios. Foi também considerada a

influência do teor de incorporação do agente formador de poros na porosidade dos GPs,

resistência mecânica e condutividade térmica. 

2 METODOLOGIA

2.1 MATERIAIS

O  metacaulim  foi  utilizado  como  precursor  para  mistura,  ele  foi  produzido

através da calcinação do Caulim fornecido pela empresa Esmalglass SA. (Santa Catarina-

BR), por 3 horas a 800°C. Estudos anteriores (Pelisser et al., 2013; Ramos et al., 2018)

investigaram profundamente a natureza da adequação deste precursor para o processo

de ativação alcalina.

A composição química do metacaulim é relatada na Tabela 1. Para a ativação

alcalina, uma mistura de silicato de sódio hidratado (Manchester Química do Brasil)  e

NaOH (teor de 97%, Neon Comercial).

Nesta  pesquisa  foi  utilizado  o  Peróxido  de  Hidrogênio  (H2O2)  da  marca

QUIMISUL com solução a 35% (130 volumes) como agente formador de espuma.

Para produção das argamassas foi  utilizado a areia  normal  brasileira  como

material de referência, estabelecido na NBR 7214 (2015).

2.2 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS

As amostras  de pasta de geopolímero  foram preparados com as seguintes

relações molares: SiO2/Al2O3 = 3.17, Na2O/Al2O3 = 0.34 e SiO2/Na2O = 9.4. Quantidades
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diferentes de H2O2 foram usadas para estudar o efeito do formador de poros nos materiais

geopoliméricos porosos, variando seu percentual de adição de 0 a 1% em volume.

Para argamassa, foi utilizado areia padrão brasileira em uma proporção 66%

em massa em relação ao material ligante.

Em  seguida,  as  misturas  foram  vertidas  para  moldes  plásticos  cilíndricos

(pasta)  e  metálicos  prismáticos  (argamassa)  e  seladas  com  um  filme  plástico.  As

amostras foram curadas em condições controladas (24°C e 30% de umidade relativa)

usando uma câmara climática por 24 h. Posteriormente, as amostras foram desmoldadas

e mantidas seladas nas mesmas condições de cura até o 28º dia de cura. 

2.3 CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL

A composição química do metacaulim foi obtida utilizando-se Fluorescência de

raios X (espectrómetro Bruker D8). Distribuição de tamanho de partícula foi determinada

por difração de laser (CILAS 1064 analisador). 

Para  determinação  da  porosidade  total  das  pastas  e  argamassas,  foi

determinada a densidade real do geopolímero preparada com H2O2, resultando em 1,89 g/

cm3, foi determinado pela técnica do picnômetro de hélio e a densidade aparente pelo

método geométrico. 

O  teste  de  resistência  à  compressão  foi  realizado  aos  28  dias  de  idade,

conforme norma ASTM 1231 (2010). O teste de resistência a flexão em argamassa foi

realizado conforme a norma ASTM C78 (2018) em máquina universal de ensaios.

A  condutividade  térmica  à  temperatura  ambiente  foi  medida  em  amostras

cúbicas de 40x40x40 mm3 em argamassas e cilíndricas de (20mm Ø e 10mm de altura)

para pastas usando um analisador de propriedades térmicas C-THERM TH130041. 

Para  realização  das  imagens  de  superfície  das  amostras  foi  utilizado  um

Estereomicroscópio Binocular com Zoom, que permite a aproximação em até 90 vezes,

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 ANÁLISE QUÍMICA

O DRX do MC é apresentado na Fig. 1, enquanto sua composição química é mos-

trada na Tabela 1. O metacaulim é um material reativo, devido ao halo amorfo bem alon -

gado e mais acentuado na região entre 18° e 36° (em 2 teta) (Zhang et al., 2012). O difra-

tograma indicou a presença de aproximadamente 21,3% de fases cristalinas, segundo re-

finamento do DRX por método de Rietveld.
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Figura 01 – Fases cristalinas por difração de raio x - metacaulim

Fonte: Autor (2019)

 As razões molares calculadas para SiO2 / Na2O, SiO2 / Al2O3 e Na2O / Al2O3 são

apresentadas na Tabela 2. A análise dos resultados mostrou que a composição tem uma

relação SiO2 / Al2O3 entre 3 e 4. Entretanto, nesses limites (SiO2 / Al2O3≅3), bons resulta-

dos foram demonstrados para o comportamento mecânico de cimentos geopoliméricos

(Davidovits, 1991; Rashad, 2013). 

Tabela 01 – Composição química mínima para o metacaulim

Elemento SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO K2O
Perda ao

Fogo
Teor (%) 47,1 39,3 0,55 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,63 2,66

Fonte: Autor (2019)

Tabela 02 – Relações molares utilizadas

Composto SiO2/Na2O SiO2/Al2O3 Na2O/Al2O3 Na2SiO3/NaOH
Relação

molar
9,4 3,17 0,34 0,98

Fonte: Ramos et al. (2018), adaptado pelo autor.

3.2 POROSIDADE TOTAL E MORFOLOGIA DOS POROS

Com a adição do peróxido de hidrogênio o diâmetro médio dos poros na pasta

apresentou um aumento no tamanho do poro linear na ordem de 40% e em argamassas

um aumento médio de 24%, conforme dados apresentados na tabela 3.

Tabela 03 – Diâmetro médio dos poros por análise de imagem

H2O2 (%) Ʃ Pasta (mm) Ʃ Argamassa (mm)
0% 0,06 0,21

0,20% 0,52 0,26
0,40% 0,73 0,27
0,60% 0,99 0,59
0,80% 1,14 0,92

1% 1,05 1,05
Fonte: Autor (2019)
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Figura 03 – Microscopia da pasta/argamassa

Fonte: Autor (2019)

Em pastas e argamassas a porosidade do material apresentou um aumento linear

com taxa média de 8% até a adição de 0,6% de H2O2, (porosidade máxima 77,83%) e a

partir desta composição não foi observado alterações significativas.

Figura 04 – Porosidade total do material em função do teor de H2O2
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Fonte: Autor (2019)

3.3 RESISTÊNCIA MECÂNICA

A  maioria  dos  autores  que  trabalharam  com  geopolímeros  porosos,

conseguiram para densidade aparente menor 0,7g/cm³, resistência a compressão inferior

a  5,0  MPa (BAI  E  COLOMBO,  2018).  Nesta  pesquisa  os  valores  foram ligeiramente

superiores. Esta resistência elevada do geopolímero poroso é consequência de trabalhos

anteriores  como  de  Pelisser  et  al.  (2013)  e  Ramos  et  al. (2018),  que  conseguiram

desenvolver composições ideais para a pasta geopolimérica, trabalhando com relações

molares ideais, que serviram de base para este trabalho.
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As composições P1 e A1 apresentaram resistência à compressão semelhante

(61  MPa  pasta  e  55  MPa  argamassa),  porém com  1,0% de  adição  de  peróxido  de

hidrogênio, o valor apresenta 400% de diferença (Pasta 15,4 MPa, argamassa 3,8 MPa). 

Figura 05 – Resistência à compressão de pasta/argamassa em função do teor de H2O2

Fonte: Autor (2019)

3.4 CONDUTIVIDADE TÉRMICA

Em pasta, observou-se uma redução significativa na condutividade térmica até

a  composição  P8  (0,7%  de  H2O2),  as  composições  P9,  P10  e  P11  apresentaram

condutividade térmica com pouca variação atingindo o menor valor de 0,19 W/m.K.

Em  argamassa,  conforme  o  incremento  do  agente  formador  de  poros,  o

comportamento foi semelhante à pasta, porém os valores de condutividade térmica se

estabilizaram a partir da composição A4, obtendo o menor valor para composição A5,

com condutividade térmica de 0,36 W/m.K.

Figura 06 – Condutividade térmica em pasta e argamassa

Fonte: Autor (2019)

Um dado

relevante para esta
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pesquisa foi a relação entre condutividade térmica e resistência a compressão. Entre os

trabalhos pesquisados, na maioria dos casos, geopolímeros com condutividade térmica

abaixo de 0,2 W/m.K, resultaram em resistência a compressão inferior a 5 MPa (BAI e

COLOMBO, 2018). Nesta pesquisa, o bom desempenho mecânico da pasta, mesmo com

a incorporação de poros foi observado, obtendo resistência à compressão de 16,6 MPa

quando a condutividade térmica era de 0,19 W/m.K.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A adição de H2O2 como agente formador de poros, mostrou ser um método

eficaz  para  formação  de  geopolímeros  porosos.  Neste  trabalho  foi  possível  produzir

composições geopoliméricas com porosidade de até 77,83%.

Esse  aumento  na  porosidade  foi  consequência  da  adição  do  peróxido  de

hidrogênio na mistura até 0,8% em peso, após esta adição não foi observado aumento

significativo.

Para adição de 0,8% do agente formador de poros a condutividade térmica em

pasta  foi  de  0,198  W/m.K,  valor  este  equiparado  a  bons  materiais  isolantes  como o

concreto aerado conforme tabela 4.

Tabela 04 – Propriedades Termofísicas de geopolímeros leves e materiais de construção

comuns de baixa condutividade térmica.

Concreto aerado 400-700 0,093 - 0,200 4 Construção Civil Zhang (2011)
Cimento expandido com vermiculita 300-500 0,076 - 0,105 0.20 - 1,0 Preservação do calor Zhang (2011)

Fibra de vidro 150-300 0,070 - 0.092 0,12 - 0,14 Isolamento térmico e acústico Panias (2010)
Lâ de vidro 13-100 0,030 - 0.045 - Isolamento térmico e acústico Novais (2016)
Lã de rocha 10-400 0,032 - 0.050 - Isolamento térmico e acústico Novais (2016)
Geopolímero de cinza volante 560 0,107 1,23 - Novais (2016)
Geopolímero de MC + CV 520 0,13 0,98 - Felizardo (2011)
Geopolímero de metacaulim 580 0,198 16,6 - -

Panias (2010)

Material de construção Densidade aparente 
(Kg/m³)

Condutividade 
térmica (W/m.K)

RC (MPa) Referência de Aplicação Fonte

EPS 20-80 0,025 - 0,035 -
Pavimentos e isolamento 
térmico de coberturas

Fonte: Autor (2019)
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Resumo: O objetivo deste artigo é demonstrar o desenvolvimento de um algoritmo para implementação da 
cinemática inversa de um robô Delta. Os estudos da cinemática inversa foram realizados seguindo Tsai 
(1999), Young-Lin Kuo (2016), Gharahsofloo e Rahmani (2015). Após a conclusão do estudo das equações 
da cinemática inversa, foi desenvolvido um algoritmo para calcular as equações que compõe a cinemática 
inversa do manipulador e implementa-las em um sofwtare desenvolvido na plataforma VisualStudio. Os re-
sultados obtidos pelo algoritmo e visualizados no software de plataforma VisualStudio foram comparados no 
software de simulação 3D CAD SolidWorks, tendo coerência na comparação de resultados, sendo assim 
algoritmo que calcula a cinemática inversa do robô Delta foi validado. A partir da comprovação da cinemática 
inversa, foi possível gerar trajetórias no robô real construído para a realização de testes, tais como aplicação: 
pick and place, trajetórias em linhas retas nos eixos x e y com o z fixo. 
 
Palavras-Chave: Ângulos ativos, Ângulos passivos, Cinemática Inversa, Robô Delta. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Os robôs paralelos atingem altas velocidades com precisão para executar tare-

fas específicas (tarefas com pouco peso), por isso foram popularizados industrialmente e 

são usados em vários ramos, tais como: indústria alimentícia, farmacêutica, usinagem de 

peças, entre outros. Uma das arquiteturas mais utilizadas é o robô Delta (visto na figura 

01), que possui cadeia cinemática fechada e três graus de liberdade translacionais. Sua 

estrutura, é composta por três juntas rotativas na base da plataforma fixa, três juntas esfé-

ricas na base da plataforma móvel, e a união entre a base da plataforma fixa e a plataforma 

móvel é dada por elos unidos por juntas esféricas (KUO, 2016, p.1). 

 

Figura 01 - Robô Delta 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2018). 

A cinemática inversa consiste em determinar as variáveis das juntas a partir de 

pontos inseridos no sistema cartesiano (x, y e z). O estudo da sua cinemática inversa rela-

cionado com o espaço de trabalho do manipulador, é de extrema importância para deter-

minar a posição do efetuador final do manipulador. (TSAI, 1999, p.136) 
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2 METODOLOGIA 

 

O objetivo principal deste projeto é o desenvolvimento de um algoritmo para calcular a 

cinemática inversa do robô Delta com a intenção de facilitar a aplicação da mesma a esse 

tipo de manipulador. 

O estudo da cinemática inversa possibilitou o desenvolvimento de um algoritmo 

para a posição do robô Delta. O estudo foi comprovado através da simulação das posições 

do robô no SolidWorks e pela construção real do manipulador. 

 

2.1 Geometria do robô Delta 

 

 Nesta seção são demonstradas algebricamente as principais equações da 

cinemática inversa que correlacionam as variáveis e os dados construtivos do robô Delta 

da Figura 02. 

Conforme a Figura 02, o robô Delta, apresenta uma junta rotacional atuada e 

duas juntas esféricas passivas, por loop cinemático. O ponto P é o ponto da plataforma 

móvel em função do sistema local. O ponto O é o ponto da plataforma fixa em função do 

sistema global. O ângulo Ө1𝑖, é o ângulo da junta atuada, e o ângulo Ө2𝑖 é o ângulo passivo 

o comprimento dos elos 𝐿1 e 𝐿2. O ângulo Ө3𝑖 é um ângulo passivo que se forma entre o 

ponto Bi e o tamanho do elo 𝐿2 (KUO, 2016, p.2). O sistema de referência fixo (x, y e z), 

forma com os atuadores o ângulo ф𝑖, no qual o mesmo rotaciona em torno do eixo z em 

120,00º determinando a pose (posição e orientação do manipulador) (GHARASOFLOO e 

RAHMANI, 2015, p.2). Conforme a Figura 02, a distância do centro da junta atuada até o 

centro da plataforma global é chamada de R. Já a distância da extremidade da plataforma 

móvel até o centro da mesma é chamada de r.(TSAI, 1999, p. 137). 

Figura 02 - Vista frontal e lateral do mecanismo de 4 barras. 

 

Fonte: Adaptada de Tsai (1999). 

Os sistemas de posições do ponto Ci (Cxi, Cyi e Czi) onde i varia de 1 a 3, é 

definido pelas seguintes matrizes: 
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(

Cxi

Cyi

Czi

) = (
Cфi Sфi 0

−Sфi Cфi 0
0 0 1

) (

Px

Py

Pz

) + (
R − r

0
0

).            (1) 

(

Cxi

Cyi

Czi

) = (

L1CӨ1i + L2SӨ3iC(Ө1i + Ө2i)
L2CӨ3i

L1SӨ1i + L2SӨ3iS(Ө1i + Ө2i)
).                  (2) 

A Equação (1) representa as posições Cxi, Cyi e Czi em função do sistema global 

e a Equação (2) representa as respectivas posições em função do sistema local de acordo 

com Tsai (1999, p. 137).  

 

2.2 Cinemática Inversa 

 

Para solucionar o problema deve-se considerar a Equação (1), a mesma forma 

um mecanismo de quatro barras, ou seja, encontrando o ângulo da junta atuada (Ө1i), onde 

i varia de 1 a 3, a mesma solução dá-se para os demais ângulos atuados (KUO, 2016, p.3). 

A solução da Equação (1) pode ser vista na Equação (3). 

(

Cxi

Cyi

Czi

) = (

CфiPx +  SфiPy + (R − r)

−SфiPx +  CфiPy

Pz

) .                  (3) 

Com a Equação (3) é possível determinar os pontos Ci do efetuador móvel. 

Conforme a Figura 03, os elos 𝐿1 e 𝐿2 formam a interseção de duas esferas que resultam 

na solução do problema (TSAI,1999, p. 138).  

Figura 03- Movimentação dos elos 𝐿1 e 𝐿2 ocasionando a formação de duas esferas 

 

Fonte: Adaptada de Tsai (1999). 
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Tsai (1999, p. 140) descreve quatro soluções distintas a partir da análise da 

Figura 03.  

a) A solução genérica é dada pela esfera formada pelo elo L1, que é concêntrico com a 

esfera formada pelo elo L2 resultando em duas soluções; 

b) A solução singular resulta em uma solução, pois a esfera formada pelo elo L1, é tan-

gente com a esfera do elo L2; 

c) A solução singular com múltiplas soluções, onde as esferas não estão correlacionadas 

no sistema, assim gerando posições singulares do manipulador, estudado no presente 

artigo; 

d) A solução não real, onde as esferas não estão intersectadas. 

Com as informações da seção 2.1 e da atual seção, é possível definir quais são 

os ângulos das juntas passivas (Ө2i e Ө3i): 

Ө3i = acos (
Cy1

L2
).                                                      (4) 

Com a Equação (5) definida é possível definir qual é o ângulo Ө2𝑖 . 

Ө2𝑖  = 𝑎𝑐𝑜 𝑠(𝑘).                     (5) 

Onde: 

𝑘 = (𝐶𝑥1 + 𝐶𝑦1²+ 𝐶𝑧1² − 𝐿1
2 − 𝐿2²)/(2𝐿1𝐿2𝑆Ө3𝑖).       (6) 

Com isso os ângulos passivos se tornam variáveis conhecidas, tornando mais 

fácil a visualização do fenômeno, ou seja, o sistema está em função do ângulo da junta 

atuada (Ө1i) (KUO, 2016, p.4). 

Devemos considerar relações trigonométricas e o teorema da meia tangente para de-

terminar Ө1i. 

C(Ө1i + Ө2i) = (CӨ1iCӨ2i  - SӨ1iSӨ2i),                    (7) 

S(Ө1i + Ө2i) = (CӨ1iSӨ2i + SӨ1iCӨ2i),                    (9) 

  CӨ1i = (1 − u2)/(1 + u2),                         (9) 

SӨ1i = ( 2u )/(1 + u2).              (10) 

A Equação (8) é uma ferramenta para solucionar o sistema da Equação (2) em 

Cxi. Onde usa-se também o teorema da meia tangente definidos pelas equações (9) e (10). 

Assim é possível deduzir a Equação (11): 

u²(−L1 − L2SӨ3iCӨ2i − Cx1) − u(2L2SӨ3iSӨ2i) – Cx1 + L1SӨ3i CӨ2i= 0. (11) 
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O ângulo da junta atuada é definido pela Equação (13). 

 

Ө1i = 2atang(u).                                (12) 
 

 

2.3 Espaço de trabalho 

 

As seguintes equações a serem estudadas demonstrarão as respectivas 

análises do espaço de trabalho do manipulador a partir da Figura 03: 

|Cyi| < L2 e |k| < 1 ,           (13) 

                                          |Cyi| = L2 e Cx1² + Cz1² = L1² ,             (14)                      

|Cyi| > L2.                (15) 

A Equação (13) representa duas possíveis soluções da Equação (11). A Equa-

ção (14), aborda a questão de singularidade do manipulador, ou seja, a Equação (11) pos-

sui duas soluções, porém essas soluções levam o manipulador a ter mais graus de liber-

dade. Caso a condição da Equação (15) for satisfeita, o manipulador não alcançará pontos 

desejados, logo, a Equação (11) não possui solução real (TSAI, 1999, p. 139). 

 

2.4 Algoritmo para o cálculo da cinemática inversa do robô Delta 

 

O fluxograma do algoritmo pode ser visto na Figura 04. Os cálculos inseridos no 

algoritmo são realizados para os três loops cinemáticos do manipulador, onde i varia de 1 

a 3. As constantes do manipulador inseridas no algoritmo são: tamanho dos elos (L1 e L2), 

as distâncias R e r  e os valores dos ângulos fixos não variáveis фi.  

Os pontos do sistema cartesiano (x,y e z) são inseridos no algoritmo , logo a 

primeira função a ser calculada através da Equação (3) é Ci. O algoritmo realiza o cálculo 

para Cxi, Cyi e Czi. Com Ci definido o próximo passo do algoritmo, é calcular o ângulo da 

junta passiva Ө3i através da Equação (4). Com o valor do ângulo Ө3i uma vez definido para 

cada loop cinemático, o algoritmo executa os cálculos da variável K através da Equação 

(6), que está em função do tamanho dos elos (L1 e L2), dos pontos da plataforma móvel Ci 

e do ângulo da junta passiva Ө3i. Como o ângulo da junta passiva Ө2i está em função da 

variável K, e o mesmo está definido, o algoritmo calcula o ângulo Ө2i  através da Equação 

(5) para cada loop cinemático. Logo, os pontos da extremidade da plataforma móvel e os 

ângulos das juntas passivas são conhecidos. O próximo passo do algoritmo é checar as 

condições do espaço de trabalho pelas equações (13),(14) e (15).  
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Se as condições das equações (13) e (14) forem verdadeiras o algoritmo calcula 

u através da Equação (11), posteriormente o algoritmo calcula o ângulo da junta atuada Ө1i 

que está em função de u pela Equação (12). 

Figura 04- Fluxograma do algoritmo da cinemática inversa do robô Delta 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2018). 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta seção, demonstrará os resultados obtidos no software que contém o 

algoritmo construído para o manipulador, comparando com o software de CAD 3D 

SolidWorks, analisando os resultados no robô real. Os resultados foram satisfatórios e 

coerentes com a pesquisa realizada. 

Para a obtenção de resultados o elo L1, tem comprimento de 51,8 mm. O elo 

chamado de L2, tem comprimento de 244,10mm. A distância R tem comprimento de 
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93,00mm. A distância r tem o comprimento de 27,00mm. O posicionamento do sistema 

global de referência possibilitou que o eixo x esteja colinear com o plano do motor 2 (KUO, 

2016). Logo, ф1 = 120,00 º, ф2 = 0,00º e ф3 = 240,00 º. 

Inserindo os valores do sistema local da plataforma móvel no software de 

comando do manipulador, temos como resultado final do algoritmo os três ângulos das 

juntas atuadas iguais, logo se Ө11=Ө12= Ө13 o robô Delta apresenta movimentação no eixo 

z de 214,3mm. Os ângulos das juntas atuadas estão a 0,00°. 

As posições vistas na Figura 05 tem como resultado do algoritmo que calcula a 

cinemática inversa do robô Delta os ângulos das juntas atuadas Ө11 = Ө13 = 44,58° e pode 

ser visto em 06a. Ө12 = 5,72° e pode ser visto em 06b. 

Figura 05- Resultado das posições 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2018). 

Figura 06- a)Ângulos Ө11  e Ө13.b)Ângulo Ө12 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2018). 

As posições do robô em x=19,9mm, y=69,6mm e z=220,2mm tem como resul-

tado final os cálculos do algoritmo da cinemática inversa do manipulador os ângulos das 

juntas atuadas:  Ө11 = -10,28°, Ө12 = 8,00° e Ө13 = 54,94,00°. 

A Figura 07 demonstra a aplicação pick and place do robô Delta, onde o 

manipulador pega um objeto na sua posição inicial estando a uma distância inicial em z 

demonstrada na Figura 7a. de 270,00mm,o robô desloca-se no eixo x em 100,00mm e z 

em 250,00mm como pode ser visto na Figura 7b. A Figura 7c. é a vista lateral do robô com 
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o seu deslocamento no eixo y de 80,00mm e em z de 250,00mm e a Figura 7d. demonstra 

a vista lateral do robô na sua posição inicial, colocando o objeto no ponto final (0,00, 0,00 

e 270)mm. 

Figura 07 - a) Vista frontal robô Delta na posição inicial.b) Vista frontal do robô Delta 

(x,z).c) Vista lateral do robô Delta (y,z).d) Vista lateral do robô Delta na posição inicial. 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2018). 
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Resumo: Os consumidores brasileiros de energia elétrica da classe residencial pagam um valor de tarifa 
correspondente a energia consumida. A tarifa convencional apresenta um valor fixo, independente do 
horário e dia da semana, já a tarifa branca é subdivida em três horários durante o dia, os quais são ponta, 
intermediário e fora de ponta. Neste artigo será apresentado uma comparação entre as modalidades 
tarifárias branca e convencional associadas a um sistema fotovoltaico com bateria integrada ao inversor. 
Assim, foram utilizadas curvas de cargas residenciais e inseridas no software System Advisor Model (SAM), 
para a realização de simulações com banco de baterias de 2, 4 e 10 kWh.  O objetivo principal é verificar se 
a opção tarifária branca aliada a um sistema fotovoltaico com bateria integrada ao inversor é atrativa ao 
consumidor. Para tal, é apresentado uma descrição de geração distribuída, da tarifa branca, das curvas de 
cargas residenciais utilizadas e as considerações empregadas para a realização das simulações de um 
sistema fotovoltaico. Dentro desse contexto, verificou-se preliminarmente, que a tarifa branca e a utilização 
de um sistema fotovoltaico com um inversor que contém bateria integrada de 4 e 10 kWh apontou um valor 
mais atrativo em relação ao valor a ser pago na fatura de energia elétrica. 
 
Palavras-Chave: Geração distribuída, energia solar fotovoltaica, tarifa branca, bateria integrada ao inversor.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O consumo de energia elétrica está em constante crescimento, devido aos 

avanços tecnológicos. Atualmente, o número de aparelhos elétricos e eletrônicos em 

residências é muito maior que há 10 anos. Portanto, novas tecnologias relacionadas a 

geração de energia elétrica são buscadas, em virtude da necessidade de um 

desenvolvimento sustentável e econômico. 

A energia solar fotovoltaica é classificada como autossustentável e limpa. Ela 

utiliza o sol como recurso, que é uma fonte de energia com potencial para suprir a 

demanda de energia elétrica da Terra. O objetivo do presente artigo é analisar a 

integração da modalidade tarifária branca com sistemas fotovoltaicos utilizando de 

inversor com bateria integrada, ou seja, inversores com armazenamento de energia 

elétrica em sua bateria, para a classe residencial. Para tanto, foram realizadas simulações 

em software, considerando baterias de capacidade de 2, 4 e 10 kWh, em que as mesmas 

são carregadas no horário fora de ponta e descarregadas no período noturno. 

 

2 GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

 

A geração distribuída é um termo empregado para caracterizar a geração de 

energia elétrica onde está situado o consumidor ou exatamente à rede de distribuição. 

(BRAUN-GRABOLLE, 2010, p. 36). Ela está relacionada aos benefícios em que pode 
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trazer ao sistema elétrico como, um menor impacto ambiental, a delonga de investimentos 

na amplificação dos sistemas de transmissão e distribuição, a redução das perdas, 

diversificação da matriz energética e a diminuição no carregamento das redes. (ANEEL, 

2015). 

Segundo a ANEEL (2019), a energia solar fotovoltaica é a tecnologia mais 

empregada na geração distribuída, dado que está em primeira posição em quantidade de 

unidades consumidoras utilizando a mesma e em potência instalada. Ela é obtida através 

do efeito fotovoltaico, que ocorre quando um material condutor recebe irradiação solar. 

(CAMPOS, 2016, p. 39). 

 

3 TARIFA BRANCA 

 

A tarifa branca é uma tarifa que apresenta valores diferentes em função da 

hora e do dia da semana. Ela é subdividida de segunda a sexta, em fora de ponta, ponta 

e intermediário, onde a primeira apresenta um valor tarifário de energia elétrica menor que 

o valor da tarifa convencional, e as duas últimas apresentam um valor tarifário de energia 

elétrica maior que o valor da tarifa convencional. No entanto, no domingo, sábado e nos 

feriados nacionais, o valor é sempre fora de ponta. (BERNARDES, 2016, p. 39).  

A tarifa convencional possui um único valor igual em todos os dias e em todas 

horas (em R$/kWh) cobrado pela energia elétrica consumida, sendo que antes da criação 

da tarifa branca havia apenas ela para o grupo B. (ANEEL, 2015). Para a Celesc 

Distribuição os períodos horários de ponta são das 17:30 as 18:29 horas, intermediário 1 

das 18:30 as 21:29 horas e intermediário 2 das 21:30 as 22:29 horas e fora de ponta são 

os horários restantes, para o horário de verão acrescenta-se uma hora a mais nos 

respectivos horários. 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A seguir será relatada uma abordagem teórica básica usada nas simulações 

em software de sistemas fotovoltaicos com bateria integrada ao inversor. 

 

4.1 Curva de Carga Residencial 

 

A figura 01 mostra valores de hora em hora para média dos dias úteis, sábado 

e domingo para uma unidade consumidora com consumo mensal entre 80 e 220 kWh, 
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estabelecida na área de concessão da AES Sul que atualmente é denominada de RGE 

Sul.  

 

Figura 01 - Consumo mensal entre 80 e 220 kWh para dia útil, sábado e domingo.  

 

Fonte: Adaptado de MENEZES (2014). 

 

Para as simulações foi criada uma semana utilizando os dados da figura 01, e 

repetida até obter-se um total de 8760 horas de consumo, número de horas referente a 

um ano civil. 

 

4.2 Software System Advisor Model (SAM) 

 

O software System Advisor Model (SAM) auxiliou na realização de simulações 

de sistemas fotovoltaicos. Para tanto, foram adotadas as características da cidade de 

Florianópolis – SC, e utilizado o módulo fotovoltaico da fabricante Canadian Solar com 

modelo CS6K – 295MS, e com potência nominal de 295,22 Wp. O inversor selecionado foi 

o da fabricante Agepower Limit, modelo Agepower AP 1500TL – US, máxima potência de 

entrada de 1555,25 W e máxima potência de saída de 1500 W. 

Para as simulações o tipo de banco de baterias de Lithium Ion: Nickel 

Manganese Cobalt Oxide (NMC) e com capacidade de 2, 4 e 10 kWh, como também, 

houve simulações sem bateria integrada ao inversor. As baterias foram configuradas para 

carregar através da energia elétrica gerada pelo sistema fotovoltaico nos horários fora de 

ponta e descarregar nos horários intermediário I e II, e ponta, para a tarifa branca 

conforme a figura 02 (a), e descarregar das 18:00 as 23:00 horas para a tarifa 

convencional conforme a figura 02 (b), em razão de que nesse período há um pico de 

consumo de energia elétrica segundo uma curva de carga residencial padrão. Logo, como 
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o final de semana o valor é sempre fora de ponta, o banco de baterias não foi configurado 

para descarregar nos finais de semana. 

 

Figura 02 – Dados de entrada para despacho de energia da bateria. 

  

Fonte: Autores (2019). 

 

4.3 Tarifas de Energias 

 

No mês de agosto de 2019, a tarifa convencional sem tributos para uma 

residência padrão apresenta um valor de energia de R$/kWh 0,52049 para a 

concessionária Celesc Distribuição S.A., já a tarifa branca para a ponta corresponde em 

R$/kWh 0,8831, para o intermediário de R$/kWh 0,5795, e fora de ponta de R$/kWh 

0,45126. (CELESC, 2019). 

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) utilizado foi de 

12 % para a classe residencial, primeiros 150 kWh. O ICMS é considerado no cálculo do 

valor da tarifa final, do mesmo modo, o Programas de Integração Social (PIS) e 

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), no qual foram 

utilizados os valores de referência de 08/2019 de 1,65 % e 7,60 %, respectivamente. 

(CELESC, 2019). A Eq. (1) representa o valor da tarifa final de energia elétrica para 

Celesc Distribuição S.A., sem considerar a adição de bandeiras: 

 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑅$: 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝐻𝑜𝑚𝑜𝑙𝑜𝑔𝑎𝑑𝑎

[100 − (𝑎𝑙í𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑃𝐼𝑆 + 𝑎𝑙í𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 𝐶𝑂𝐹𝐼𝑁𝑆 + 𝑎𝑙í𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 𝐼𝐶𝑀𝑆)]
100

 (1) 

(a) (b) 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da Eq. (1) se obtém os valores das tarifas para modalidade tarifária 

convencional que corresponde a R$ 0,6609 e branca que equivale na ponta R$ 1,1214, 

intermediário R$ 0,7359 e fora ponta R$ 0,5730 utilizada para o cálculo do valor a ser 

pago na fatura de energia elétrica. No presente artigo desconsidera-se o horário de verão, 

no cálculo da tarifa branca relacionados aos horários de ponta, intermediário e fora ponta. 

Para os finais de semana apenas considerou-se no valor da tarifa branca o horário fora 

ponta. As tabelas 01 e 02 mostram o valor do faturamento correspondente à energia 

consumida da rede de distribuição e injetada na mesma para a modalidade tarifária 

convencional (TC) e branca (TB), respectivamente, considerando cenários com sistema 

fotovoltaico sem bateria, e com sistema fotovoltaico com bateria de 2, 4 e 10 kWh. Vale 

destacar que em todos os cenários é aplicado o sistema de compensação de energia 

elétrica que operacionaliza a geração distribuída. 

 

Tabela 01 – Valor do faturamento correspondente à energia elétrica consumida da rede 

usando a TB e TC em R$. 

Valor do Faturamento Correspondente à Energia Elétrica da Rede (R$) 

  Sem Bateria 2 kWh 4 kWh 10 kWh 

Mês TB TC TB TC TB TC TB TC 

Janeiro R$76,27 R$69,03 R$39,89 R$43,63 R$28,38 R$32,69 R$28,04 R$32,35 
Fevereiro R$69,84 R$63,95 R$37,71 R$41,49 R$27,50 R$31,72 R$27,44 R$31,65 

Março R$78,75 R$72,29 R$43,62 R$47,52 R$31,02 R$35,78 R$31,02 R$35,78 
Abril R$79,22 R$73,53 R$49,40 R$52,12 R$36,52 R$40,84 R$32,94 R$37,99 
Maio R$85,52 R$79,01 R$53,31 R$55,87 R$39,76 R$44,05 R$34,56 R$39,86 
Junho R$83,58 R$78,48 R$53,38 R$56,89 R$42,03 R$47,14 R$37,10 R$42,80 
Julho R$88,42 R$83,22 R$60,03 R$62,80 R$48,88 R$53,07 R$40,66 R$46,67 

Agosto R$84,79 R$78,22 R$51,79 R$54,78 R$37,40 R$42,16 R$34,20 R$39,44 
Setembro R$79,11 R$74,26 R$54,26 R$56,21 R$44,51 R$47,51 R$35,98 R$41,29 
Outubro R$80,58 R$73,48 R$46,13 R$49,14 R$32,03 R$36,59 R$30,49 R$35,17 

Novembro R$75,78 R$68,86 R$43,66 R$46,19 R$30,21 R$34,38 R$28,25 R$32,58 
Dezembro R$75,30 R$69,44 R$44,27 R$47,53 R$31,84 R$36,43 R$30,60 R$35,30 

Média R$79,76 R$73,65 R$48,12 R$51,18 R$35,84 R$40,20 R$32,61 R$37,57 

Total R$957,16 R$883,77 R$577,47 R$614,17 R$430,08 R$482,37 R$391,29 R$450,87 
Fonte: Autores (2019). 

 

O sistema fotovoltaico sem bateria apresentou um valor de faturamento 

correspondente à energia elétrica consumida da rede maior utilizando a tarifa branca, com 

a inserção das baterias com a tarifa branca apresentou valores menores do que com a 

tarifa convencional. O valor do faturamento correspondente à energia injetada na rede 

apresenta-se maior em todos os casos com a tarifa convencional. A diferença entre a 

energia elétrica injetada na rede e a energia elétrica da rede são os créditos de energia, 

isso se a energia elétrica injetada for maior que a energia consumida. 
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Tabela 02 – Valor do faturamento correspondente à energia elétrica injetada na rede 

utilizando a TB e TC em R$. 

Valor do Faturamento Correspondente à Energia Elétrica Injetada na Rede (R$) 

  Sem Bateria 2 kWh 4 kWh 10 kWh 

Mês TB TC TB TC TB TC TB TC 

Janeiro R$76,18 R$87,87 R$52,27 R$60,28 R$42,81 R$49,36 R$41,28 R$47,61 
Fevereiro R$64,14 R$73,98 R$42,61 R$49,14 R$33,23 R$38,32 R$33,02 R$38,08 

Março R$76,33 R$88,04 R$51,57 R$59,47 R$40,38 R$46,56 R$40,55 R$46,77 
Abril R$60,02 R$69,23 R$40,58 R$46,79 R$30,73 R$35,43 R$28,25 R$32,58 
Maio R$53,44 R$61,64 R$31,26 R$36,04 R$20,69 R$23,85 R$17,14 R$19,76 
Junho R$44,79 R$51,66 R$23,35 R$26,92 R$13,95 R$16,07 R$9,97 R$11,49 
Julho R$42,22 R$48,69 R$23,39 R$26,96 R$14,37 R$16,56 R$8,51 R$9,81 

Agosto R$56,55 R$65,22 R$34,06 R$39,28 R$22,37 R$25,78 R$20,05 R$23,13 
Setembro R$54,49 R$62,85 R$36,22 R$41,77 R$27,60 R$31,83 R$21,94 R$25,30 
Outubro R$66,26 R$76,42 R$43,95 R$50,68 R$33,10 R$38,16 R$32,08 R$37,00 

Novembro R$69,95 R$80,69 R$48,22 R$55,60 R$37,53 R$43,26 R$35,99 R$41,51 
Dezembro R$71,79 R$82,80 R$50,74 R$58,51 R$40,13 R$46,27 R$39,21 R$45,22 

Média R$61,35 R$70,76 R$39,85 R$45,95 R$29,74 R$34,29 R$27,33 R$31,52 

Total R$736,15 R$849,09 R$478,20 R$551,46 R$356,91 R$411,45 R$327,99 R$378,27 
Fonte: Autores (2019). 

 

A tabela 03 apresenta a soma do valor do faturamento correspondente aos 

créditos de energia para todos os meses de um ano e a média utilizando a tarifa branca 

(TB) e a tarifa convencional (TC), o restante corresponde aos créditos de energia que não 

foram utilizados.  

 

Tabela 03: Valor do faturamento correspondente aos créditos de energia utilizando a tarifa 

convencional e branca. 

Valor do Faturamento Correspondente aos Créditos de Energia (R$) 

  TB TC TB TC TB TC TB TC 

Média R$0,00 R$6,06 R$3,02 R$4,85 R$3,85 R$4,53 R$3,86 R$4,45 

Total R$0,00 R$72,74 R$36,23 R$58,20 R$46,21 R$54,34 R$46,28 R$53,37 

Restante R$0,00 R$51,06 R$0,00 R$32,06 R$0,00 R$26,05 R$3,21 R$24,60 
Fonte: Autores (2019). 

 

A tabela 04 e a figura 03 apresenta o valor a ser pago final na fatura de energia 

elétrica. O sistema fotovoltaico com bateria integrada ao inversor no âmbito da tarifa 

branca apresentou-se mais atrativo do que no âmbito da tarifa convencional. Isto posto, o 

valor a ser pago na fatura de energia elétrica apresentou menores valores em reais com a 

bateria de 10 kWh e com a tarifa branca. A unidade consumidora sem sistema fotovoltaico 

(FV) apresenta valores de fatura de energia elétrica menores com a tarifa convencional. 
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Tabela 04 – Valor da fatura de energia elétrica usando a TB e TC em R$. 

Fonte: Autores (2019). 

 

Figura 03 – Valor da fatura de energia elétrica usando a tarifa branca e convencional. 

 

Fonte: Autores (2019). 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo consiste em um estudo preliminar sobre a tarifa branca como 

opção tarifária para a classe residencial, com um sistema fotovoltaico e bateria integrada 

ao inversor. A bateria nos horários de ponta e intermediária é descarregada, para a 

minimização do consumo de energia da rede de distribuição, uma vez que a tarifa 

apresenta um valor maior.  

A tarifa branca combinada com sistemas fotovoltaicos com bateria, apresentou-

se atrativa para as hipóteses. Logo, quanto maior a capacidade da bateria menor o valor a 

ser pago na fatura de energia elétrica com a tarifa branca. Entretanto, no presente artigo 

não foi feito um estudo sobre os custos da adesão da tarifa branca e a inserção de um 

Mês TB TC TB TC TB TC TB TC TB TC

Janeiro R$122,11 R$121,21 R$17,19 R$19,83 R$17,19 R$19,83 R$17,19 R$19,83 R$17,19 R$19,83

Fevereiro R$109,79 R$109,56 R$17,19 R$19,83 R$17,19 R$19,83 R$17,19 R$19,83 R$17,19 R$19,83

Março R$121,31 R$121,14 R$17,19 R$19,83 R$17,19 R$19,83 R$17,19 R$19,83 R$17,19 R$19,83

Abril R$117,50 R$117,61 R$19,20 R$19,83 R$17,19 R$19,83 R$17,19 R$19,83 R$17,19 R$19,83

Maio R$122,11 R$121,21 R$32,08 R$19,83 R$17,19 R$19,83 R$17,19 R$19,83 R$17,19 R$19,83

Junho R$117,20 R$117,26 R$38,79 R$19,83 R$17,19 R$19,83 R$17,19 R$19,83 R$17,19 R$19,83

Julho R$121,61 R$121,49 R$46,21 R$19,83 R$29,13 R$19,83 R$17,75 R$19,83 R$17,19 R$19,83

Agosto R$122,09 R$121,19 R$28,24 R$19,83 R$17,73 R$19,83 R$17,19 R$19,83 R$17,19 R$19,83

Setembro R$116,72 R$117,56 R$24,62 R$19,83 R$18,04 R$19,83 R$17,19 R$19,83 R$17,19 R$19,83

Outubro R$122,11 R$121,21 R$17,19 R$19,83 R$17,19 R$19,83 R$17,19 R$19,83 R$17,19 R$19,83

Novembro R$117,98 R$117,31 R$17,19 R$19,83 R$17,19 R$19,83 R$17,19 R$19,83 R$17,19 R$19,83

Dezembro R$120,45 R$121,00 R$17,19 R$19,83 R$17,19 R$19,83 R$17,19 R$19,83 R$17,19 R$19,83

Média R$119,25 R$118,98 R$24,36 R$19,83 R$18,30 R$19,83 R$17,24 R$19,83 R$17,19 R$19,83

Total R$1.430,97 R$1.427,78 R$292,27 R$237,94 R$219,61 R$237,94 R$206,85 R$237,94 R$206,29 R$237,94

Sem sistema FV

Valor da Fatura de Energia Elétrica (R$)

Sem Bateria 2 kWh 4 kWh 10 kWh

R$0,00

R$45,00

R$90,00

R$135,00

Valor da Fatura de Energia Elétrica (R$)

Tarifa Branca - Sem FV Tarifa Branca - Sem bateria Tarifa Branca - 2 kWh

Tarifa Branca - 4 kWh Tarifa Branca - 10 kWh Tarifa Convencional - Sem FV

Tarifa Convencional - Sem bateria Tarifa Convencional - 2 kWh Tarifa Convencional - 4 kWh

Tarifa Convencional - 10 kWh
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sistema fotovoltaico na unidade consumidora para verificar economicamente a viabilidade 

do sistema proposto. 
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Resumo: A simulação passou a ser largamente utilizada, pois é capaz de representar a organização de 
processos produtivos de maneira simples e didática e pode ser aplicada dentro de empresas ou mesmo em 
sala de aula. O presente trabalho buscou demonstrar a importância de utilizar a simulação para melhorar a 
visualização dos processos produtivos utilizando-se de um método criativo e dinâmico. A equipe formada por 
sete pessoas criou todo o processo e suas etapas de desenvolvimento. Dessa forma, a relevância da 
simulação foi testada através da fabricação de barcos de papel em sala de aula, a qual possuiu seis etapas 
sendo estas executadas por todos os membros da equipe. Essas etapas abrangeram passos de dobraduras 
do papel – matéria prima utilizada -, impermeabilização, teste de controle de qualidade e estoque, verificação 
de tempo, com o intuito de simular um processo produtivo de maneira mais enxuta. Portanto, o objetivo do 
trabalho foi de identificar “gargalos de produção” e apresentar sugestões para otimizar o processo produtivo 
de barcos de papel. O resultado apresentado foi satisfatório, onde foram produzidos e testados quinze barcos 
dentro do tempo esperado de vinte minutos. No entanto, foi possível identificar os gargalos em etapas da 
produção, enquanto alguns postos ficavam muito tempo aguardando. 
 

Palavras-Chave: Jogos didáticos, Simulação, Produção de barcos de papel. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atrelar o ensino teórico dado em sala de aula com o prático é uma forma de 

apresentar aos acadêmicos o que acontece em ambiente real. Essa dinâmica se torna 

possível através da implantação de jogos didáticos, onde são destacados os processos 

produtivos de um determinado produto (ALTHOFF; COLZANI; SIEBEL, 2009). 

Esse método de simulação não é feito apenas em sala de aula, mas é também 

muito aplicado dentro de empresas para esclarecer técnicas utilizadas ao simular seus 

processos de produção para que a equipe aumente sua produtividade (DEPEXE et. al, 

2006). 

Depexe, et. al (2006) apresenta diversos autores que utilizam jogos e simulações 

como instrumento de treinamento industrial, de ensino em sala de aula e de treinamentos 

de executivos com o objetivo de desenvolver estratégias inovadoras na empresa. Dessa 

forma é possível observar que os jogos didáticos possuem utilidade em diversas áreas e 

que, por esse motivo, representam uma ferramenta de simulação capaz de instruir um 

grupo de pessoas de forma semelhante ao que acontece na prática. 

ISSN: 2526-4044 p. 544 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

O presente trabalho surgiu com o intuito de elaborar um jogo didático e aplica-lo 

em sala de aula visando facilitar a compreensão de processos produtivos simples e apontar 

como é organizado um processo de produção. Dessa forma foi possível observar e explicar 

de forma clara e sucinta um processo de produção de barcos de papel executado em sala 

de aula, com vistas a simular um processo de produção real para posteriores análises e 

críticas. O processo de produção proposto teve como objetivo avaliar possíveis “gargalos” 

na produção e gerar sugestões de forma a otimizar tal processo. Também foram realizadas 

avaliações dos alunos e seu desempenho nos postos de trabalho designados. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Foram produzidos 15 protótipos de um barco de papel, o qual foi executado com 

matéria prima de papel já utilizado que teria destino à reciclagem. Esse processo produtivo 

passou por etapas descritas na figura 1. 

 

Figura 1 - Etapas do processo de produção de barcos de papel. 

 

Fonte: https://www.chispis.com/es/origami-origami-2/ 

 

Além das dobraduras descritas na figura 1 o produto passou por etapas de 

impermeabilização e controle de qualidade com o intuito de garantir maior vida útil, além da 
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estocagem final para armazenamento. O processo de produção sugerido foi composto por 

um total de 6 etapas. As etapas foram enumeradas de 1 a 6 e descritas a seguir: 

1. dobraduras equivalentes as dobraduras 1, 2 e 3 da figura; 

2. dobraduras equivalentes as dobraduras 4, 5 e 6 da figura; 

3. dobraduras equivalentes as dobraduras 7, 8 e 9 da figura; 

4. impermeabilização do fundo do barco de papel; 

5. controle de qualidade; 

6. estoque do produto final. 

A separação de cada núcleo e suas respectivas etapas estão expostas no 

fluxograma da figura 2. 

 

Figura 2 - Fluxograma dos processos de produção de barcos de papel. 

 

Fonte: Autores 

Desta forma, o processo produtivo foi composto por 6 postos de trabalho. Em 

cada posto de trabalho foi alocada uma pessoa do grupo. Os postos de trabalho foram 

agrupados em 3 núcleos. 

O primeiro núcleo foi composto pelas duas primeiras etapas de dobradura. Este 

núcleo era de extrema importância, visto que falhas naquele momento da execução 

poderiam comprometer a produção como um todo. 

No segundo núcleo estavam inclusas as etapas 3 e 4 descritas anteriormente. 

Estas duas etapas caracterizam-se como o fechamento do processo de fabricação dos 

barcos. Estas etapas também eram críticas, já que falhas no segundo núcleo 

comprometeriam os serviços executados no terceiro núcleo. 

O terceiro e último núcleo correspondeu ao encerramento do processo de 

produção proposto. Naquele momento, foi avaliado se os dois primeiros núcleos cumpriram 
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os seus devidos papéis corretamente, além da estocagem dos produtos finalizados e 

aprovados pelo controle de qualidade. 

O material utilizado para a fabricação dos barcos constituiu-se de papéis 

descartados. Estes papéis foram conformados previamente de forma simples, empilhando-

se as folhas e acrescentando um peso sobre as mesmas. Assim os papéis ficaram 

conformados o suficiente para uma boa dobradura dos mesmos. 

Para a impermeabilização do fundo dos barcos, foi aplicada uma tira de fita 

branca ou fita adesiva no fundo dos barcos com sua dobradura final. Desta forma, garantiu-

se uma boa performance no controle de qualidade, além de facilitar a estocagem, 

diminuindo as possibilidades de desintegração dos barcos por umidade. 

O controle de qualidade procurou verificar a eficácia dos barcos de papel 

produzidos. O método proposto foi composto por um ventilador portátil e um recipiente com 

água. O barco foi depositado no recipiente com água e, com o ventilador portátil, levado 

para o outro lado do recipiente. Caso o barco completasse o trajeto e não apresentasse 

falhas graves (tais como tombamento ou movimentação indesejada), era repassado para a 

estocagem. 

O estoque dos barcos foi composto por um recipiente onde os barcos aprovados 

foram depositados. O estoque foi realizado de forma controlada, dispondo-se os barcos em 

fileiras uniformes e posterior empilhamento, também em fileiras uniformes. Logo, o controle 

de estoque foi facilitado, visto que a quantidade de fileiras e de barcos por fileira foi fixado 

previamente, conforme o recipiente utilizado. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

De acordo com a metodologia apresentada, foi realizada a confecção dos 15 

barcos de papel e os mesmos foram devidamente testados. As simulações ocorreram em 

sala de aula, onde todos os alunos puderam observar os processos produtivos. 

 Tal confecção se deu dentro do tempo esperado de 20 minutos e todos os 

barcos de papel passaram no controle de qualidade. Na etapa 4 - impermeabilização do 

fundo do barco de papel – houve a caracterização de um excesso de demanda, fazendo 

com que surgisse um ponto de produção mais baixa e lentidão. Porém, não foi 

comprometido o tempo total de trabalho.  
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Ao longo do processo foi possível identificar que a execução das etapas 5 e 6, 

onde havia uma pessoa em cada etapa, poderia ser redimensionado pois os responsáveis 

por cada posto tiveram muito tempo ocioso.  

Quanto ao controle de qualidade, ou seja, a etapa de verificação na agua, foi 

importante para verificar variações dos barcos e a importância da habilidade e treinamento 

da equipe para manter o padrão do produto. Estas questões foram listadas e discutidas ao 

final da atividade de maneira clara e objetiva por todos os alunos presentes. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os jogos didáticos que utilizam simulações de processo de produção facilitam o 

entendimento de cada processo e de suas dificuldades. Esse entendimento permite que 

sejam criadas soluções para possíveis problemas no processo ou mesmo meios que o 

tornem mais eficiente. 

Durante a realização da atividade, ficaram visíveis algumas etapas e conceitos 

aprendidos sobre linha de produção, pois foi necessário planejamento, dimensionamento 

de postos de trabalho, espaço, controle de tempo, quantidades, qualidade, transporte e 

estoque, por exemplo. 

A equipe identificou o “gargalo” e os responsáveis com tempo ocioso no 

processo de produção. Assim, uma forma de aprimorar a fabricação seria unir as etapas 5 

e 6, colocando apenas um responsável para desempenhar as duas tarefas, enquanto a 

etapa 4 seria desenvolvida por dois alunos. No entanto, como não foi possível realizar uma 

nova simulação, a sugestão de mudança permanece para trabalhos futuros. 
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Resumo: No que tange o ensino do dimensionamento de pilares de concreto armado submetidos à flexo-
compressão reta, existe um trade-off entre criar a familiaridade com o processo de cálculo e criar uma 
sensibilidade com os resultados obtidos. O objetivo deste trabalho é apresentar a programação como aliado 
na compreensão dos passos do dimensionamento destes pilares de maneira sistemática, e verificar se a 
obtenção dos resultados é passível de um desenvolvimento de uma sensibilidade por parte do estudante. 
Para tanto, desenvolveu-se um programa computacional para dimensionamento dos pilares, sendo 
determinadas quatro seções transversais diferentes de pilares, submetendo-os a sete configurações de 
carregamentos. Os resultados obtidos pelo algoritmo foram comparados aos obtidos pelo método clássico 
de ensino, que é o uso de ábacos de dimensionamento. 
 
Palavras-Chave: dimensionamento, pilares, ábaco, algoritmo. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O pilar de uma edificação constitui-se de um elemento de grande 

responsabilidade dentro de uma estrutura. Sua falha normalmente é caracterizada pela 

perda de equilíbrio do sistema, levando ao colapso. Em estruturas de concreto armado, o 

dimensionamento de pilares se torna relativamente mais complexo em relação a outros 

tipos, pela combinação de materiais com diferentes comportamentos em uma mesma 

seção. Essa característica faz com que, normalmente, em uma situação de cálculo 

manual, sejam utilizados ábacos de dimensionamento para pilares submetidos à flexo-

compressão reta e oblíqua. 

Como afirmam Sabino e Bono (2010), cálculos de estruturas podem ser longos 

e complexos, além de levar a erros ou mesmo se tornar inviável quando realizada 

manualmente. É o caso do dimensionamento de pilares de concreto armado, onde a 

verificação para a flexo-compressão reta, apesar de possível de ser realizada 

manualmente, pode ser bastante dispendiosa. 

Têm-se, portanto, um trade-off entre a facilidade em se obter o 

dimensionamento para pilares de concreto armado usando os ábacos, em detrimento ao 

desenvolvimento do processo de obtenção da armadura (uma vez que os ábacos apenas 

fornecem os resultados); e um conhecimento destes processos em detrimento de uma 

solução rápida e menos susceptível a erros. Este tipo de trade-off é especialmente 

importante em cursos de graduação, onde a tarefa de conciliar a compreensão de um 

problema com o desenvolvimento da sensibilidade dos resultados nem sempre é atingida 
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com facilidade. Dificuldades semelhantes a esse em disciplinas básicas de análise 

estrutural podem levar a efeitos em cadeia na dificuldade do aprendizado ao longo do 

curso (SORIANO et al., 2001). 

A instrumentalização digital na análise e dimensionamento de estruturas, 

através do desenvolvimento de programas computacionais, tem se tornado uma opção 

promissora no ensino e na pesquisa, e isso pode propiciar uma maior integração entre 

projetos e disciplinas (ORMONDE E SOUZA, 2012). 

O objetivo deste trabalho é apresentar a programação como aliado na 

compreensão dos passos do dimensionamento de pilares de concreto armado submetido 

à flexo-compressão reta de maneira sistemática, e verificar se a obtenção dos resultados 

é passível do desenvolvimento de uma sensibilidade por parte do estudante.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Para atingir os objetivos do estudo, foi desenvolvido um programa 

computacional, em linguagem livre, pelo Grupo de Análise e Experimentação Estrutural do 

IFSC Florianópolis, que faz parte de um projeto de pesquisa e extensão, intitulado: 

Pensamento computacional na área de estruturas da construção civil: implementação 

prática de algoritmos no ensino. Os resultados obtidos pelo algoritmo serão comparados 

aos obtidos pelo método clássico de ensino, que é o uso de ábacos de dimensionamento. 

Para a realização da comparação entre o uso de ábacos e do algoritmo 

proposto, necessitou-se de um conjunto de esforços solicitantes, sendo estes, a força 

normal e o momento fletor ao qual os pilares estão submetidos. Os esforços solicitantes 

estão dispostos na tabela 01. 

 

Tabela 01 – Esforços solicitantes nos pilares exemplos 

Pilar N (kN) Mx (kNm) 

P1 276 0 

P2 0 110 

P3 367 110 

P4 643 55 

P5 367 28 

P6 1010 55 

P7 937 0 

Fonte: Autores 
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Para ambos os métodos necessita-se estipular uma seção para o processo de 

dimensionamento. Optou-se por dimensionar para quatro seções distintas, estas têm a 

dimensão da base em 20 cm e alturas de 30, 40, 50 e 60 centímetros, além de um 

cobrimento fixo de 3 cm. O momento presente nas combinações de esforços em cada 

pilar atua na maior inércia, logo, este momento está presente na direção x, assim como é 

demonstrado na Figura 1. 

 

Figura 01 – Vista isométrica e seção transversal com disposição das armaduras e dos 

esforços solicitantes. 

  
Fonte: Autores 

 

A armadura da seção em todos os dimensionamentos estava disposta em duas 

camadas, sendo duas barras por camada, assim a área total de aço da seção é 

compreendida em quatro barras de mesmo diâmetro, como apresentado na Figura 01. A 

resistência característica do concreto à compressão foi definida em 30 MPa.  

Assim, com as pré-definições anteriormente estipuladas, dimensionou-se estes 

pilares conforme disposto nos itens 2.1 e 2.2. 

 

2.1 Dimensionamento através de ábacos  

 

Os ábacos utilizados para o dimensionamento dos pilares submetidos a flexo-

compressão reta foram concebidos com o diagrama de tensão por deformação para o 
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concreto de formato parábola-retângulo, presente na NBR 6118/2014, assim como é 

mostrado na Figura 02. 

 

Figura 02 – Diagrama parábola-retângulo de tensão deformação para o concreto. 

 

Fonte: Autores 

 

Os ábacos utilizados foram o A-1 e A-2, determinados em função da 

quantidade de camadas, do γ’ e da direção do momento. Estes dois ábacos são indicados 

para seções que têm duas camadas e momento na direção x, além de um γ’ de 0,05 para 

o ábaco A-1 e 0,10, para o A-2. Sendo necessário a utilização de interpolação para as 

seções de 40 e 50 cm de altura. 

Para obter-se a taxa de armadura geométrica (ω) calcula-se os coeficientes 

chamados de normal reduzida (ν) e o momento reduzido (μ), através das Equação (1) e 

da Equação (2). Estas fórmulas podem mudar de acordo com o ábaco, portanto, estas 

foram obtidas dos ábacos utilizados. 

 

     (1) 
 

     (2) 
 
Por fim, com o valor da taxa de armadura geométrica obtém-se o valor da área 

de aço necessário para a seção através da Equação (3), obtida nos ábacos A-1 e A-2. 

 

     (3) 
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2.2 Dimensionamento através do algoritmo proposto  

 

O algoritmo utilizado no presente artigo foi desenvolvido no projeto de pesquisa 

e extensão do IFSC-Florianópolis, no software Octave e as primeiras linhas de código de 

programação estão presentes na Figura 03. 

 

Figura 03 – Linhas do código do algoritmo. 

 
Fonte: Autores 

 

Na concepção do algoritmo em substituição ao diagrama parábola-retângulo 

utilizou-se o diagrama retangular. O uso deste diagrama simplificado é permitido pela 

norma NBR 6118 e o mesmo é mostrado na Figura 04. 

 
Figura 04 – Diagrama simplificado de tensões no concreto. 

 

Fonte: Autores 

 
Diferentemente do uso do ábaco, o uso do algoritmo necessita a determinação 

da área de aço previamente, para que a envoltória de momentos seja criada a partir dela. 

Isso se deve ao fato de o algoritmo imprimir apenas uma envoltória de momentos, 

diferentemente do ábaco que apresenta várias envoltórias com intervalos constantes. 

Assim, para cada conjunto de esforços foi necessário introduzir no algoritmo os 

dados iniciais para o cálculo do mesmo. Após a inserção dos dados, o algoritmo imprime 

em tela uma figura que tem a seção do pilar determinada pelo usuário. Em seguida a 
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envoltória de momentos para a mesma seção com a adição de ponto com as solicitações 

impostas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Figura 05 mostra-se a resultado de taxa de armadura obtida através de um 

ábaco e na Figura 06 mostra-se o resultado da envoltória de momentos obtida pelo 

programa computacional desenvolvido. 

 

Figura 05 – Demonstração de resultado obtido através do ábaco para uma seção. 

 
Fonte: Adaptado de VENTURINI. 

 

Figura 06 – Resultado obtido através do algoritmo para uma seção. 
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Fonte: Autores. 

 

A área resultante do dimensionamento para os sete pares de esforços 

solicitantes com o uso do ábaco e do algoritmo estão presentes na tabela 2. 

 

Tabela 02 – Área de aço das armaduras dimensionadas. 

Altura 30 40 50 60 

Pilar Ába Alg % Ába Alg % Ába Alg % Ába Alg % 

P1 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 

P2 29,57 29,5 0,2 20,70 21,0 1,4 15,28 16,3 6,7 13,01 13,0 0,0 

P3 22,18 19,5 12,1 12,42 10,8 13,0 6,41 6,0 6,3 2,96 2,9 1,9 

P4 13,01 8,5 34,7 1,58 1,0 36,6 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 

P5 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 

P6 23,07 14,6 36,7 11,04 6,5 41,1 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 

P7 4,73 5,2 9,9 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 

Fonte: Autores 

 

Em sua maioria, apresentou-se no resultado do dimensionamento a ausência 

da necessidade de armadura para a seção, visto que a área de aço se apresentou nula. 

Isto se deve ao fato da combinação dos esforços solicitantes não ser de grande 

magnitude, assim, a envoltória de momentos somente com a tensão no concreto suporta 

os esforços. 

Dentre os valores não nulos obtidos para a armadura, os pilares apresentaram 

valores de área de aço distinto para a maioria dos casos. A exceção a esta afirmativa 
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deve-se ao conjunto de esforços atuantes no pilar P2 que resultou em uma aproximação 

nos resultados obtidos através do ábaco e do algoritmo. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A substituição do diagrama parábola-retângulo pelo diagrama simplificado 

usado no algoritmo resultou em um dimensionamento com valores em sua maioria 

inferiores ao obtidos pelo ábaco. Assim, percebe-se que em algumas situações, como nos 

pilares P4 e P6, é necessária uma análise mais pontual para verificar a influência do uso 

do diagrama simplificado. 

No entanto, o algoritmo além de apresentar a seção do pilar estipulado de 

forma visual, apresenta em seu código todo o passo a passo da concepção de uma 

envoltória de momentos, através das linhas de comando, para a seção determinada pelo 

usuário. Logo, o uso do algoritmo resulta em uma melhor visualização e melhor 

entendimento do processo de dimensionamento, frente ao uso de ábacos que priva o 

usuário desta parte do processo de dimensionamento. 
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Resumo: Desde 2010, as construções do tipo wood frame estão sendo cada vez mais produzidas por 
construtores locais. O projeto para produção destas edificações é um fator importante que pode contribuir 
diretamente para uma disseminação de qualidade. Para garantir a durabilidade das edificações em madeira 
são necessários projetos bem detalhados. Assim, o projeto para manufatura e montagem deve ocorrer ao 
mesmo tempo em que o projeto da edificação. Para contribuir sobre este assunto, este artigo tem como 
objetivo apresentar o caso específico de um projeto para produção desenvolvido para uma casinha para 
crianças constituída com o sistema wood frame. Esta é uma pesquisa aplicada com abordagem qualitativa. 
As principais etapas do método para o desenvolvimento do projeto para produção desta casinha foram: (1) 
dividir a edificação em painéis de piso, parede e cobertura; (2) detalhar os componentes constituintes de 
cada painel; (3) locar os painéis na sua posição para a montagem final. Os resultados apresentam 
desenhos e tabelas desenvolvidos para a manufatura dos elementos pré-fabricados e sua montagem final 
no canteiro. Neste caso, observou-se que a padronização e a identificação dos componentes facilitaram na 
execução do projeto, evitando retrabalhos e agilizando o processo. 
 
Palavras-Chave: Wood Frame, Estrutura em madeira, Pré-fabricação, Projeto para produção, Qualidade. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Cada vez mais, constatam-se empresas construtoras e trabalhadores 

autônomos produzindo com wood frame no Brasil (ESPÍNDOLA, 2017). Esse sistema é 

caracterizado por técnicas racionalizadas e permite variar os métodos de produção e os 

graus de industrialização dos seus componentes. No mercado internacional, a produção 

com painéis pré-fabricados é a mais comum (O'BRIEN, WAKEFIELD, BELIVEAU, 2000). 

Para garantir a qualidade desta edificação, é importante aplicar os preceitos de 

processo de projeto integrado e de engenharia simultânea. O desenvolvimento do projeto 

para produção deve ser concomitante ao projeto da edificação (ROMANO, 2003; 

FABRÍCIO, 2013). Segundo Melhado (1994, 1998), o projeto para produção de 

edificações deve trazer soluções bem definidas, integradas e detalhadas para que a 

execução, tanto na fábrica quanto no canteiro, ocorra sem alterações e improvisos. 

Para garantir a durabilidade das edificações em madeira são necessários 

projetos bem detalhados. Mas, historicamente, a ausência de projeto com detalhes 

apropriados fez com que tais edificações fossem categorizadas como de má qualidade e 

não duráveis (BITTENCOURT, 1995). Há um receio de que o mesmo fato se repita com a 

atual disseminação do sistema wood frame no Brasil. Este é simples de construir, com 

ISSN: 2526-4044 p. 557 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

peças cortadas e pregadas. Entretanto, se exige muito esmero na sua execução. E, erros 

podem comprometer a integridade do conjunto (DIAS, 2005). 

Existe uma lacuna em pesquisas específicas sobre as definições das etapas de 

processo de projeto para construções em madeira, incluindo o projeto executivo. Neste 

contexto, as referências nacionais mais reconhecidas são as de Bittencourt (1995) e Mello 

(2007). Para ampliar as discussões sobre este tema, este artigo tem como objetivo 

apresentar um caso específico de um projeto para a produção desenvolvido para uma 

casinha para crianças com o sistema wood frame. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Este artigo é resultado de uma pesquisa desenvolvida no segundo semestre de 

2018 no Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), campus Florianópolis. Essa pesquisa 

aplicada com abordagem qualitativa teve a participação de quatro alunos do técnico em 

edificações e da engenharia civil, orientados por professores do Departamento Acadêmico 

da Construção Civil (DACC) em parceria com professores do Grupo Interdisciplinar de 

Estudos da Madeira (GIEM), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

O objeto selecionado para este estudo foi uma casinha para crianças 

constituída com o sistema wood frame. Neste artigo, serão destacadas as três principais 

etapas no desenvolvimento do projeto para a produção desta casinha. 

1) Com base nos detalhes estabelecidos no projeto arquitetônico, a edificação 

foi dividida em um painel de piso, quatro painéis de parede e oito treliças de cobertura. 

Cada um destes elementos foi identificado com siglas para organizar a produção. 

(2) No projeto para a manufatura, cada um destes elementos foi detalhado, 

apresentando as dimensões, as posições e as identificações de cada peça 

individualmente. Tais especificações foram apresentadas em pranchas impressas, 

contendo planilhas e desenhos desenvolvidos com os programas Autocad e Sketchup. 

(3) Por fim, para união desses elementos pré-fabricados no canteiro de obras, 

o projeto para montagem apresentou suas posições em desenhos bi e tridimensionais 

para facilitar a leitura e a agilidade na finalização da casinha. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após apresentar o modelo proposto para a casinha para crianças, serão 

descritos os principais aspetos dos projetos para a produção dos elementos pré-

fabricados e para sua montagem no canteiro. 
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3.1 Modelo proposto para a casinha para crianças  

 

Para otimizar as dimensões da casinha e evitar desperdícios de materiais, a 

chapa OSB de 1,20 m × 2,40 m foi adotada como módulo. Assim, a casinha possui 

medidas aproximadas de 1,80 m × 2,40 m em planta e 1,60 m em altura.  A Figura 1 

apresenta uma visualização desta casinha proposta. 

 
Figura 1 – Modelo proposto para a casinha para crianças 

     

Fonte: Autores. 

 

3.2 Projeto para produção dos componentes pré-fabricados 

 

Visando a escala e o tempo da produção, a casinha foi dividida em elementos 

de piso, parede e cobertura. A Figura 2 apresenta as vistas da casinha destacando a 

denominação dada aos quatro painéis de parede. Nestas paredes são observados os 

frames, ou seja, os quadros estruturais compostos por montantes e travessas em madeira 

serrada, contraventados com chapas OSB. Sobre estas paredes, conforme a modulação 

dos montantes, estão posicionadas as treliças da cobertura. 

 
Figura 2 – Vistas dos frames da casinha proposta  

 

Fonte: Autores. 

 
Cada um destes elementos de piso, parede e cobertura foi detalhado 

separadamente, apresentando as dimensões, as posições e as identificações de suas 

peças constituintes. A Figura 3 e o Quadro 1 apresentam os detalhes elaborados para o 

Painel Porta (PP). Além das dimensões para o corte das peças individuais, há uma 
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identificação apresentada tanto nos desenhos quanto nas tabelas. Esta identificação é 

anotada como um código nas peças cortadas. Por exemplo, na peça cortada se escreve a 

sigla PP T-1, identificando a travessa 1 que pertence ao Painel Porta. 

 
Figura 3 – Detalhes do Painel Porta (PP) incluídos no projeto para a produção 

 
Fonte: Autores. 

 

Quadro 1 – Exemplo de tabela descritiva das peças do Painel Porta (PP) 

Painel Porta (PP) 

Peças Identificação Seção (cm) Comprimento (cm) 

Travessas (T) 

T-1 4x9 160 

T-2 4x9 160 

T-3 4x9 72 

T-4 4x9 8 

Montantes (M) 

M-1 4x9 148 

M-2 4x9 126 

M-3 4x9 14 

M-4 4x9 14 

M-5 4x9 14 

M-6 4x9 126 

M-7 4x9 14 

M-8 4x9 148 

M-9 4x9 148 

M-10 4x9 148 

M-11 4x9 148 

Vergas (V) 
V-1 4x9 88 

V-2 4x9 88 

Fonte: Autores. 

 

A Figura 4 demonstra o detalhamento das treliças da cobertura. Nos desenhos, 

as peças de madeira serrada e as chapas OSB dos oitões são dimensionadas e 

identificadas com novas siglas. Essas informações também são descritas em planilhas. 
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Figura 4 – Detalhes da cobertura incluídos no projeto para a produção 

 

Fonte: Autores. 

 

E projeto para manufatura orientou a marcação e o corte das peças em 

madeira e das chapas OSB nas dimensões especificadas. E, em fábrica, conforme as 

anotações das siglas de identificação, estas peças foram organizadas e separadas para a 

produção de cada painel de piso, de parede e de treliças de cobertura. Esta organização 

visou a execução simultânea desses elementos por diferentes equipes de trabalho (Figura 

5). 

 
Figura 5 – Identificação das peças individuais e execução dos painéis conforme projeto 

       
Fonte: Autores. 

 

3.3 Projeto para a montagem dos componentes pré-fabricados no canteiro 

 

Após a etapa de produção em fábrica, os painéis de piso e de parede e as 

treliças da cobertura foram transportados ao canteiro e unidos sobre uma base, na 

montagem final da casinha. Para guiar esta etapa final da execução, foi elaborado um 
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projeto para montagem, indicando a posição e a orientação de cada elemento, conforme 

ilustra a Figura 6. 

 

Figura 6 – Posição dos painéis de piso e de parede para montagem no canteiro 

 

Fonte: Autores. 

 

Conforme o projeto para a montagem no canteiro, os painéis de piso e parede 

foram posicionados e unidos entre si. Sobre as paredes, as treliças da cobertura foram 

fixadas seguindo a modulação dos montantes das paredes (Figura 7). 

 

Figura 7 – Execução da casinha no canteiro conforme projeto para montagem 

     
Fonte: Autores. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo teve como objetivo apresentar um caso de projeto para a produção 

desenvolvido para uma casinha para crianças com o sistema wood frame. Neste estudo 

de caso, procurou-se ressaltar a importância do desenvolvimento de projetos integrados e 

simultâneos, onde o projeto para produção deve ser considerado em todas as etapas do 

projeto da edificação. Com projetos bem detalhados e precisos, as etapas da execução 

tendem a minimizar a necessidade de tomadas de decisões urgentes no canteiro sem a 

presença de todos agentes do processo de projeto – situação que pode denegrir a 

qualidade da edificação. 

No desenvolvimento do projeto arquitetônico da casinha para crianças, a 

modulação estabelecida para os elementos pré-fabricados constituintes delimitaram as 

definições espaciais e volumétricas, minimizando o desperdício de materiais. Esse projeto 

arquitetônico apresentou, além dos desenhos tradicionais de paredes e esquadrias, 

detalhes da estrutura do sistema wood frame, importantes para dar a base para o projeto 

para a produção da casinha. E, este processo não ocorreu de forma linear; pois, conforme 

mudanças eram requeridas pelo projeto para a produção, o projeto arquitetônico era 

ajustado. 

Conforme demonstrado nos resultados deste artigo, os projetos para 

manufatura e para montagem separaram a casinha em elementos de piso, parede e 

cobertura. Cada um desses elementos foi detalhado em desenhos e planilhas com as 

dimensões, identificações e posições das peças. Esses dados foram importantes para 

organizar as etapas de produção em diferentes equipes de trabalho.  

Tanto em fábrica quando no canteiro, as execuções foram realizadas por 

equipes de voluntários que não tinham a experiência prática sobre este sistema 

construtivo. Ainda assim, não foram necessários retrabalhos ou ajustes de projeto durante 

a produção. Isso demonstrou que estes projetos para a manufatura e para a montagem 

da casinha foram considerados adequados e suficientes para este caso específico. Os 

desenhos e as siglas de identificação das peças facilitaram a leitura do projeto e 

possibilitaram maior independência e agilidade destas equipes na montagem.  

Observa-se que o tempo de projeto foi consideravelmente maior que o tempo 

da execução. Mas isso foi necessário para garantir uma produção precisa e racionalizada 

com produtos finais de qualidade. 

Para trabalhos futuros, sugere-se pesquisas mais profundas sobre as etapas 

do processo de projeto de edificações em madeira, para compreender a necessidade de 

inclusão de detalhes técnicos visando a qualidade destas edificações. 
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CORTADOR DE GRAMA AUTOMATIZADO 
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Morais Junior³, Luiz Gustavo de Souza Soares⁴, Guilherme Amorim Schmidt⁵ e 

Vilmar Claudio de Carlos⁶. 
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⁶IFSC/mecatrônica/Campûs Criciúma/guilherme.schmidt@ifsc.edu.br 
 
As pessoas perdem muito tempo e dinheiro cortando grama, quer seja com cortadores convencionais ou 
pagando terceiros, estes poderiam ser utilizados de maneiras mais produtivas. Outro ponto extremamente 
importante são os acidentes de trabalho facilmente evitados a que estão expostos os jardineiros 
responsáveis por esses serviços (choques elétricos, cortes, acidentes com crianças e animais, produtos 
inflamáveis, pedras e etc) e também a ineficiência e falta de padronização do corte da grama. Nosso 
cortador não necessitará de um operador controlando e/ou monitorando o seu funcionamento todavia terá 
um custo mais acessível se comparado aos outros cortadores automáticos encontrados no mercado. Esse 
projeto tem por objetivo poupar tempo, dinheiro e esforço, além de garantir segurança para o proprietário e 
maior qualidade no corte do gramado. Aprimorando mecanismos pré existentes no processo de corte, 
otimizando e simplificando o trabalho que seria realizado. Nossa automação visa eliminar o trabalho físico 
feito pelo operador ao andar por terrenos muito extensos, muitas vezes exposto às condições climáticas 
bastante desfavoráveis. O cortador de grama automatizado é um projeto de pesquisa e extensão da 
disciplina de práticas profissionais, no qual serão feitos estudos de viabilidade, pesquisas, planejamento 
teórico, simulações, orçamentos e por fim a construção do produto final cortador de grama automatizado. 
 
Palavras-chave: Cortador-de-grama; automatizado; segurança; eficiência e economia. 
 
 

 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

O crescimento da robótica móvel vem sendo muito relevante e atual no Brasil, 

tanto que essa área obteve um grande salto em desenvolvimento nas duas últimas 

décadas. Quase 254 mil robôs foram comprados pela indústria de todo o mundo apenas 

em 2015, segundo a Federação Internacional de Robótica (IFR, em inglês). 

A partir dos fatores o projeto busca automatizar uma área de aplicação 

doméstica: cortar a grama. Dentre os pontos que sustentam essa necessidade, temos o 

fato de que, segundo uma pesquisa britânica, foi calculado que as pessoas passam 

quase dois meses de suas vidas cortando a grama. Além de que o manuseio sem o 

devido cuidado dos cortadores leva a mais de 55 mil lesões por ano nos EUA e, embora 

não se tenha uma estatística oficial, este número deve ser semelhante no nosso país, 

segundo a sociedade Americana de Cirurgia do Pé e tornozelo. As áreas com grandes 

extensões de grama necessitam de cuidados constantes quanto ao corte de grama, seja 

com a finalidade de saneamento, segurança ou estética. 
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Teremos como base de pesquisa os artigos e projetos de autores como 

Fernando Luiz Ribeiro que produziu um cortador de grama automatizado a partir de um 

residencial, Taj Mohammad Baloch e Timothy Thien Ching Kae que desenvolveram um 

protótipo de um robô cortador de grama e ainda todos os autores citados por Dutta P.P, 

Baruah A, Konwar A e Kumar.V em sua revisão técnica sobre a tecnologia atual dos 

cortadores de grama. 

Dentre os objetivos da nossa proposta, o geral abrange a potencialização do 

trabalho que seria realizado manualmente, também a simplificação da operação e 

manutenção do sistema, mas principalmente a diminuição do custo deste produto final. 

Dentre os objetivos específicos, pode-se destacar: Otimizar o processo do corte de 

grama; melhorar o aspecto da grama reutilizando o excesso de grama como adubo; 

condicionar mais segurança ao proprietário; tornar o custo da máquina baixo. 

O projeto acontecerá na disciplina de Práticas Profissionais com a turma do terceiro ano 

no Instituto Federal de Santa Catarina - Criciúma, na qual será desenvolvido um cortador 

de grama automatizado. A proposta respeita o tripé formado pelo ensino, pela pesquisa e 

pela extensão: 

A disciplina abre espaço para a pesquisa e fundamentação teórica dos alunos 

sobre o assunto da proposta para, então, iniciar-se o desenvolvimento do projeto. Tendo o 

estudo, começa-se a etapa de desenvolver algo que inove nos quesitos de automatização 

pela pesquisa de novas formas de controle e programação. O projeto atenderá a 

demanda tanto da população local por meio de produto, quanto a divulgação da proposta 

por meio de artigos, trabalhos e apresentações em mesas redondas e simpósios como 

SICT - Sul e SEPEI. 

 

2 METODOLOGIA 

  

O projeto tem como objetivo a construção um cortador de grama automatizado, 

que será realizado inicialmente com estudos e pesquisas sobre modelos anteriores no 

mercado global, tendo como objetivo adquirir conhecimento da área, tanto para obter uma 

base concreta, como para incentivar o solucionamento de algum possível problema e 

melhoria do maquinário. 

Na etapa seguinte, será iniciado o planejamento teórico, este processo inclui a 

utilização de softwares para simulações, tendo assim maior versatilidade para a criação 
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de múltiplos modelos, podendo então possuir uma maior variedade de possíveis 

resultados. 

Na sequência se iniciará o processo de compras para o projeto, será analisado 

todo o esquema e protótipos virtuais, sendo assim possível listar todos (ou grande parte) 

dos produtos a serem utilizados, tal processo poderá ser retomado caso ocorram 

imprevistos, tais como: mudança do planejado, reconstrução da lógica, melhorias, 

correções, etc. 

Por fim será realizado na segunda metade do ano a construção física, da qual 

irá expor os erros não percebidos durante o planejamento. A partir desse momento serão 

efetuados os ajustes finais. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em função do andamento do projeto já temos o dimensionamento dos motores, 

a escolha da bateria para um desempenho do sistema de 1h de duração, o estudo dos 

sensores eletromagnético e ultrassônico, o desenho do protótipo e o início de sua 

construção. 

 

Figura 01 - Esquema de componentes. 

 

Fonte: Os autores do projeto. 

 

Nós desenvolvemos toda a estrutura mecânica, esquema elétrico, 

programação e sensoriamento do projeto, utilizando-se dos conhecimentos adquiridos 

durante os três anos de curso técnico. 

 

Figura 02 -  Desenho mecânico. 

ISSN: 2526-4044 p. 567 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  

 

 

Fonte: Os autores do projeto. 

 

Atualmente o projeto tem autonomia de corte para 130m² de terreno sem 

precisar parar para recarregar, dependendo das variações topográficas esse valor pode 

alterar em mais ou menos 20% e com uma altura de corte de 4,5cm. Ele conta também 

com um sistema de segurança através de chave, em que o proprietário receberá duas 

cópias e somente o possuidor desta consegue ligar o cortador.  

Caso aconteça algum problema ou acidente com o funcionamento do produto, 

este possui um botão de emergência, que ao ser pressionado encerra todo o 

funcionamento da máquina.  

 

 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo é fruto de um pré-projeto, desenvolvido na disciplina de 

Práticas Profissionais. A pesquisa foi iniciada em fevereiro de 2019, e terá fim em 

dezembro de 2019, portanto seus objetivos finais ainda não foram alcançados. Entretanto 

o desenvolvimento da formação acadêmica e profissional do grupo já é perceptível, já que 

são colocados em prática parte dos conhecimentos adquiridos durante todo o curso 

técnico. 

ISSN: 2526-4044 p. 568 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BALOCH, Taj Mohammad; KAE, Timothy Thien Ching. Design and Modelling a 

Prototype of a Robotic Lawn Mower. 2018. Tese - Curso de Engenharia Elétrica, 

Universidade Tecnológica de Petronas, Perak, 2018. 

 

MAIA, Mateus. A era dos robôs: tecnologia amplia produtividade, transforma educação e 

salva vidas. 2017. Disponível em: < 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/a-era-dos-robos-tecnologia-

amplia-produtividade-transforma-educacao-e-salva-vidas/>. Acesso em: 2 mar. 2019. 

 

MALTBY, Emily. Almost two months of our lives spent mowing the lawn. 2013. 

Disponível em: <https://prolandscapermagazine.com/almost-two-months-of-our-lives-

spent-mowing-the-lawn/>. Acesso em: 2 mar. 2019. 

 

P.P., Dutta. A Technical Review of Lawn Mower Technology. Adbu: Journal of 

Engineering Technology. Tezpur, p. 179-182. jun. 2016. 

 

RIBEIRO, Fernando Luiz. Cortador de Grama Automatizado. 2011. 47 f. TCC - Curso 

de Engenharia Elétrica, UFRGS, Porto Alegre, 2011. 

 

SANHUDO, José Antônio. O que você deve saber antes de cortar grama. Disponível 

em:  

<http://www.clinicadope.net/index.php/dicas/21-se-voce-esta-pensando-em-cortar-grama-

deveria-ler-isto> . Acesso em: 2 mar. 2019. 

 

ISSN: 2526-4044 p. 569 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

 

PROPOSTA DE SISTEMA DE CONTROLE DE pH NO TRATAMENTO DE EFLUENTES 
PARA APLICAÇÃO EM MINERADORAS DE CARVÃO 
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Resumo: Este trabalho se destina a uma proposta de melhoria dos sistemas de controle de efluentes no 
processo de extração de carvão. A água utilizada na mineração, principalmente a de carvão, faz com que o 
nível de pH diminua muito e com isso ela não pode retornar ao ambiente sem tratamento prévio. O projeto 
propõe um sistema de controle para tratamento dessa água de maneira mais rápida e eficiente com o uso da 
tecnologia de hardware e software, com a utilização de sistemas Wi-Fi e sensores de pH para fazer a captação 
das leituras, esses tendo condições para trabalhar com um fluxo contínuo de efluente. Além disso será imple-
mentado um Controlador Proporcional para efetuar a injeção da cal hidratada na água de acordo com as 
leituras realizadas, todas essas leituras serão armazenadas em um banco de dados. Para a visualização das 
leituras via WEB utilizou-se linguagem PHP em conjunto com HTML, no qual proporciona ter um controle 
manual caso seja necessária uma maior injeção de cal hidratada, de modo que em alguns casos pode ocorrer 
mudanças climáticas bruscas, o sistema ainda conta com um alarme visual na página WEB caso ocorra al-
guma variação muito brusca do pH. Por fim, foi possível desenvolver uma proposta de um sistema de controle 
de tratamento de efluentes com um baixo custo de instalação e uma boa efetividade em todo o processo.  

 
Palavras-Chave: IoT, mineração, efluentes. 
  

 
1 INTRODUÇÃO 

No processo de extração de carvão é requerida uma grande quantidade de água 

para sua limpeza e para a remoção das impurezas e com isso há muitos resíduos poluentes 

como compostos ácidos, matéria orgânica, manganês, amônia e óleos. Isso tem sido a 

maior fonte de poluição nas carboníferas, aproximadamente 0,3 bilhões de toneladas de 

águas residuais são descartadas todos os anos pelas carboníferas no mundo inteiro. (WU 

e DIAN, 2012, p. 98) 

Durante todo o processo podem ocorrer mudanças climáticas bruscas, no qual 

pode afetar toda a estabilidade e efetividade do controle de nível de pH, e com isso pode 

surgir diversos problemas. Aumentos de temperatura ou precipitações de chuvas irá não 

somente prejudicar o processo de tratamento do efluente, mas também a própria eficiência 

energética do carvão. (NELSON e SCHUCHARD, 2011, p. 1) 

O processo para fazer a retirada das impurezas e clarificação da água acontece 

por meio de sistemas de neutralização ativa e passa por diversas etapas desde a introdução 

de reagentes como a cal hidratada para fazer a neutralização do pH, até tanques de clarifi-

cação, decantadores lamelares e filtros prensa para que o efluente seja lançado no rio no-

vamente com um índice de pH dentro das normas estabelecidas pela legislação ambiental. 

(DA SILVEIRA et al., 2009, p. 103) 
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Por ser um processo extremamente crítico é necessário um sistema de controle 

preciso que evite que o efluente retorne ao ambiente com níveis fora dos padrões estabe-

lecidos, que neste caso são de manter o pH com valores na saída acima de 9,0, sendo 

necessário o desenvolvimento de uma estrutura de hardware e software para controle e 

monitoramento das variáveis desde a sua entrada até a sua saída do sistema (CECHINEL, 

2006). 

Portanto, este trabalho demonstrará uma proposta de sistema de controle dedi-

cado a função de tratamento de efluentes a partir do valor de leitura do pH coletado por 

sensores dispersados pelo sistema provenientes da mineração de carvão através de siste-

mas de controle moderno e supervisão via WEB. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Inicialmente foram realizadas pesquisas para encontrar um sistema no qual pu-

dessem fazer leituras rápidas e com um baixo custo na questão de montagem do hardware, 

já que como será realizado em uma carbonífera onde o ambiente contém muita poeira e 

outros elementos que poderão fazer com que os componentes não tenham uma vida útil 

tão longa. 

Para isso necessita-se saber qual o tipo de sensor que mais se adapta, qual o 

microcontrolador que poderá ser usado para fazer a comunicação do envio e das leituras 

de dados e também como será feito o sistema para supervisionar esses dados. 

 

2.1 FUNCIONAMENTO DA ETE 

A Figura 01 demonstra a vista superior da planta de tratamento de efluentes da 

de uma carbonífera da região.  

O funcionamento do sistema acontece da seguinte maneira, primeiramente 

ocorre a entrada da água em um tanque (1-2) para então dividir o fluxo da mesma por três 

canais distintos e ir em direção as calhas Parshall (3), que tem como objetivo atuar como 

um misturador rápido. 

Em encontro com as calhas Parshall acontece a injeção da cal hidratada, vale 

ressaltar que nesse ponto o pH apresenta seu menor valor em todo o processo, após isso, 

o efluente segue por três tubulações diferentes na direção dos espessadores lamelares, 

porém, antes de entrar, ele passa por um tanque para fazer a injeção do neutralizador (4), 

nesse caso o hidróxido de cálcio em solução aquosa. 
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Figura 01 – Planta baixa ETE

 

 Fonte: Carbonífera Metropolitana 

 

Com o neutralizador já no sistema o efluente segue para os espessadores lame-

lares (5) para que se consiga fazer o tratamento e assim a sedimentação dos sólidos na 

superfície, e após todo o processo o efluente é retornado ao ambiente (6). 

Hoje, todo este processo é realizado de forma semi automatizada, em alguns 

pontos há o controle, como na pesagem da cal para dosagem e controle de velocidade das 

bombas, mas todas as medições de pH são realizadas de forma manual. 

 

2.2 PROPOSTA DE AUTOMAÇÃO 

 

A automação do processo se dá, primeiramente, através da instalação de sen-

sores para leitura de pH em pontos específicos, além do controle de bombas e inserção de 

produtos químicos no processo. 

Dentre vários sensores disponíveis no mercado para realizar a leitura o mais 

adéquo é o modelo HI-1001, de modo que o projeto visa ter uma boa eficiência no processo, 

porém com um baixo custo, o sensor é feito para ser utilizado em sistemas com fluxo con-

tínuo de efluente, tem todo o seu corpo feito em Fluoreto de Polivinilideno (PVDF), pode 

trabalhar com temperaturas de -5 a 80°C e sua área de contato é no formato esférico tor-

nando sua área de contato muito ampla e com isso uma leitura mais precisa.  

A Figura 02 demonstra uma proposta de instalação de sensores de pH no pro-

cesso. 

 

 

1

’ 

2 3 

4 

‘ 

5 6 
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Figura 02 – Diagrama de instalação dos sensores na ETE. 

 

Fonte: Autor 
 

 

2.3 LEITURA DAS INFORMAÇÕES 

 

O funcionamento da coleta de leitura dá-se através de comunicação wi-fi, cada 

ponto que se encontrar um sensor de pH também existirá uma placa NodeMcu, essa é uma 

placa IoT (Internet of Things) muito usada para fazer envio e recebimento de dados via wi-

fi já que a mesma vem integrada com um módulo Esp8266. A tabela 01 mostra algumas 

especificações da placa que será utilizada. 

 

Tabela 01 – Especificações Nodemcu

 

Fonte: Zerynth 
 

Existirão no total seis módulos Wi-fi, sendo cinco responsáveis por fazer a leitura 

do pH e um responsável atuar sobre os elementos de controle, as leituras são enviadas 

para o servidor para que se consigam ser processadas e salvas em um banco de dados.  

De acordo com o valor recebido dos sensores o computador manda um comando 

para um módulo atuador para que ele controle o inversor de frequência para fazer o acio-

namento da bomba e então acontece a entrada de cal hidratada no sistema, e para que 

funcione de maneira mais efetiva o ajuste será feito de acordo com a leitura do sensor 2, já 

Tensão de Operação 3.3V

Tensão de Entrada 7-12V

SRAM 64 KB

Velocidade de Clock 80 MHz

Memoria Flash 4MB

Frequência de Alcance 2.412 - 2484 GHz

Wifi IEEE 802.11 b/g/n

Protocolo de Rede IPv4, TCP / UDP / FTP / HTTP

Temperatura de Funcionamento -40°C - 125°C
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que nele é onde o pH muda mais drasticamente. A Figura 03 demonstra o diagrama de 

funcionamento do sistema.  

 

Figura 03 – Sistema de envio / recebimento de dados 

 

Fonte: Autor 
  

2.4 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 

 

Para realizar a parte de software, utilizou-se a plataforma Arduino IDE para de-

senvolver a programação nos NodeMcu, nesse caso, além do recebimento das leituras 

acontece também a parte de controle da cal feita por meio de cálculos com os valores 

obtidos nessas leituras. 

O envio de informações para o servidor é realizado no formato JSON (JavaScript 

Object Notation), no qual, a cada leitura realizada pelos sensores será compactada em um 

pacote da seguinte maneira “1xx.xx#”, o primeiro número será um identificador para cada 

sensor, depois será reservado cinco caracteres para receber o valor do pH e então será 

enviado um caractere de finalização de pacote.  

O envio das informações para o servidor não ocorrerá ao mesmo tempo, os sen-

sores 2, 3 e 4 serão os principais no sistema, pois neles o nível de pH do efluente precisa 

estar dentro do valor regulamentado pela legislação ambiental e com isso as leituras para 

o servidor serão enviadas a cada cinco minutos 

 Os sensores 1 e 5 serão utilizados como visualização de entrada e de saída de 

efluente, então serão enviadas a cada 20 minutos, atualmente essas leituras são feitas a 

cada 30 minutos. 
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4 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos através das pesquisas e dos testes realizados em labora-

tório foram eficazes na questão relacionada ao tempo de coleta das leituras, já que não 

será realizada com probes manuais a cada 30 minutos e sim com sensores de alta eficiên-

cia e as leituras serão efetuadas em intervalos de tempos menores. 

O controle de todo o sistema foi feito por um controlador proporcional que tem 

como base de funcionamento trabalhar proporcionalmente ao sinal do erro proveniente da 

diferença entre o valor de leitura atual e o parâmetro estabelecido no início de ciclo, e con-

forme o valor do erro realiza-se a injeção de cal hidratada no sistema.  

Com a visualização de leituras via WEB, conforme a Figura 04, pode-se perceber 

que o sistema do início até o fim tenha uma melhor estabilidade, uma vez que mesmo as 

mudanças climáticas ainda atrapalhando agora será possível ter um melhor controle. 

 
Figura 04 – Monitoramento de sensores. 

 
Fonte: Autor 

 

Como cada sensor tem seus parâmetros estabelecidos no início de cada ciclo 

qualquer alteração fora do padrão que ocorrer no valor de pH será alertado por meio de 
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uma mensagem na página WEB, possivelmente no futuro podendo receber esse alerta via 

SMS no smartphone. 

Tendo em vista que em todo o processo tem-se a geração de diversas impurezas 

o sistema de hardware, principalmente os sensores, podem ser muito prejudicados pela 

questão de corrosão e com isso a vida útil dos será menor, foi feita uma estimativa do custo 

e em relação a sensores o valor foi de pelo menos R$ 5.000,00 para todos os cinco senso-

res e a eletrônica envolvida, não foram levantadas questões relativas ao desenvolvimento 

do sistema, o que caracteriza um sistema de baixo custo para implementação no caso de 

um retrofit.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho estudou o desenvolvimento de uma ferramenta com uma fácil ins-

talação e manutenção que possibilita o controle do pH em estações de tratamento de eflu-

ente durante o beneficiamento do carvão mineral. 

Percebeu-se que com a aplicação da tecnologia tanto da maneira como foram 

feitas as coletas de leituras por meio de sensores quanto a possibilidade de visualização 

delas via WEB tornou o processo mais rápido e com uma eficiência boa em relação ao seu 

custo-benefício. 

De um modo geral, as partes de software e hardware em relação ao envio e 

recebimento de leituras conseguiram trabalhar bem em conjunto e com o baixo custo sua 

utilização pode ir muito além de apenas o tratamento da água no processo de extração de 

carvão. 

O projeto apresenta grande potencial para aplicação na região Sul de Santa Ca-

tarina e em outras regiões de extração de carvão mineral, visto a pouca automação ainda 

encontrada em diversos setores da mineração. 
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Resumo: O sistema de cobertura de uma edificação além das funções estéticas tem como função dar 
proteção e garantir o conforto dos usuários, assim como atender às funções utilitárias (proteção contra ação 
das intempéries). Dessa maneira, a cobertura deve assegurar além estanqueidade às águas pluviais, 
garantir que sua estrutura proporcione segurança contra ventos e agentes naturais. A NBR 15.575/2013 
trata do desempenho de edificações habitacionais multifamiliares e descreve características essenciais a 
uma obra para assegurar ao usuário, entre outros fatores, conforto, segurança, estabilidade e 
estanqueidade na edificação quando em uso. Para isso, a NBR 15.575/2013 estabelece um nível mínimo de 
desempenho de uma edificação para seus principais elementos, além de impor critérios que devem ser 
atendidos em uma obra. Este artigo tem por objetivo avaliar a estanqueidade do sistema de cobertura, bem 
como seu desempenho em relação à resistência à ruptura através de impacto de um corpo rígido segundo 
os critérios apresentados pena NBR 15.575/2013. O estudo de caso foi realizado numa edificação 
residencial multifamiliar, localizado na região da grande Florianópolis. Com base em recomendações de 
norma, foram executados ensaios nas telhas do edifício, as quais foram, ao final, classificadas como de boa 
qualidade, uma vez que atingiram o nível mínimo de desempenho para estanqueidade e o nível de 
desempenho intermediário para a resistência à ruptura por impacto de um corpo rígido. 
 
Palavras-Chave: Cobertura. Desempenho. Estanqueidade. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
No Brasil, até 2013, a fiscalização na execução de projetos de construção foi 

baseada em normas prescritivas, sem haver o controle da eficácia das estratégias e 

soluções construtivas escolhidas ou dos materiais empregados. Este tipo de atitude 

possibilita que com o aparecimento de diversas patologias, sejam necessárias reformas 

futuras, sem que se houvesse a conciliação das responsabilidades sobre estas 

consequências. A NBR 15.575-1: Edificações Habitacionais - Desempenho: Requisitos 

Gerais (ABNT, 2013a), atribui responsabilidades às incorporadoras, construtoras, 

projetistas, fornecedores e usuários, servindo de parâmetro para avaliar a qualidade da 

construção e orientando reclamações e verificações, além de servir de referência para 

perícias e parecer técnico.  A NBR 15.575-1 (ABNT, 2013a) estabelece um nível mínimo 

de desempenho de uma edificação para seus principais elementos, apresenta assim o 

conceito de vida útil do projeto, além de impor critérios que devem ser atendidos em uma 

obra. A norma é precursora na regulamentação sobre a qualidade de uma construção 

habitacional. A qualidade mínima exigida provoca a melhoria dos indicadores de 

desempenho de uma edificação tendo como base o conforto do consumidor. Dessa 
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maneira, busca-se que os empreendimentos adquiram, cada vez mais, um padrão de 

excelência.   

O Sistema de Cobertura (SC) é um dos vários sistemas (estrutural, hidráulico, 

elétrico, etc) que compõe uma edificação. Para Cordovil (2013), “[...] o sistema de 

coberturas deve-se integrar aos outros sistemas de forma que não prejudique o 

desempenho deles. Em função da exposição à radiação direta do sol, condições de chuva 

e outros agentes externos [...]”. Assim o cumprimento de desempenho  pelos critérios 

normativos possibilita conforto e melhor qualidade aos usuários de uma edificação, assim 

como preservam e protegem o corpo da construção. 

Os SC são compostos por elementos que devem assegurar à estrutura da 

edificação: estanqueidade às águas pluviais; proteção do corpo da edificação contra 

intempéries, ventos e agentes naturais; e contribuir para a durabilidade dos demais 

elementos que compõem o edifício.   

De acordo com a NBR 15.575 (ABNT, 2013a), ser estanque à água de chuva, 

evitar a formação de umidade e evitar a proliferação de insetos e microrganismos é um 

dos quesitos para condições de salubridade no ambiente habitável. Tratando-se de 

coberturas, um fator muito importante é a retenção da água da chuva, assim o sistema em 

questão não deve promover o caminhamento da água para dentro da edificação, isto é, 

ele deve ser impermeável. A análise da impermeabilidade se dá através do item 10.1.1 da 

NBR 15.575-1 (2013a) onde “O SC não deve apresentar escorrimento, gotejamento de 

água ou gotas aderentes. Aceita-se o aparecimento de manchas de umidade, desde que 

restritas a no máximo 35 % da área das telhas”. O método avaliativo é realizado através 

da norma NBR 5642, que está cancelada e substituída pela a NBR 7581-2 (ABNT, 2014). 

Com relação à resistência ao impacto, o SC não deve sofrer avarias de impacto 

nas telhas quando submetidos a determinados critérios estabelecidos na NBR 15.575 

(ABNT, 2013a,b). 

Para aplicar os conceitos descritos na norma, realizou-se um estudo de caso, 

tendo como base um edifício residencial multifamiliar, localizado na região da grande 

Florianópolis, onde foram realizados ensaios e testes in loco.  

O objetivo deste artigo é verificar o desempenho à estanqueidade e à resistência 

ao impacto do sistema de uma cobertura, analisando se o sistema construtivo, materiais 

empregados e concepção do sistema realizado pela construtora, estão em conformidade 

com os níveis mínimos exigidos pela NBR 15.575. 
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2 METODOLOGIA 

 
Este item do artigo está dividido em duas partes: o objeto de estudo, e as 

análises feitas para avaliação da estanqueidade na cobertura. 

 

2.1 Objeto de estudo  

 
O objeto de estudo é uma edificação residencial multifamiliar localizada na 

cidade de Florianópolis - SC. A edificação é constituída por um único bloco, em alvenaria 

estrutural, cuja cobertura foi executada com telhas de fibrocimento, no estilo duas águas e 

platibanda (Figura 01).  

 

Figura 01 – Sistema de cobertura do objeto da análise. 

 

Fonte: autores 

2.1 Materiais e Métodos de análise  

 
Considerando a cobertura em questão, verificou-se in loco conforme a NBR 

15575 (ABNT, 2013a,b), os critérios de estanqueidade e resistência ao impacto. 

O método avaliativo da estanqueidade do Sistemas de Coberturas é realizado 

através da norma BR 5642, substituída pela NBR 7581-2 (ABNT, 2014), mas a verificação 

de desempenho se dá por meio do anexo I da NBR 15.575-1 (ABNT, 2013a). A NBR 

7581-2 (ABNT, 2014) instrui que acima do corpo de prova deve ser instalado um tubo 

transparente ou translúcido de aproximadamente 3,5 cm de diâmetro e com uma lâmina 

d'água de 25 cm (ilustrado na Figura 02). É avaliado assim o surgimento de gotas e/ou 

manchas de umidade.    
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Figura 02 – Ilustração do ensaio realizado. 

 

 

Fonte: NBR 5642 (1992) 

 

No objeto de estudo em questão, procedeu-se a realização do ensaio conforme 

as normas técnicas: retirou-se uma amostra da telha para ser analisada, de acordo com a 

Figura 03; como tubo transparente para inserção da água, utilizou-se uma garrafa PET, 

conforme Figura 04; e, finalmente, fixando o tubo na amostra de telha, procedeu-se o 

ensaio, conforme Figura 05. 

 

 

Figura 03 – Corpo de prova retirado da  
cobertura Figura 04 – Tubo transparente 

utilizado 

                                                 
Fonte: autores       Fonte: autores 

 

Figura 05 – Realização do ensaio 

 
Fonte: autores 

 

Com relação à resistência ao impacto, no item 7.5.1.1 da NBR 15.575 (ABNT, 

2013b), o ensaio de ruptura deve ser realizado tomando como base as diretrizes do anexo 
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C desta mesma norma. Este instrui que deve ser realizado em laboratório com um corpo 

de prova de 65,6 gramas sendo liberado a certas alturas que geram as energias de 

impacto conforme Tabela 01. Porém, segundo item 7.5.1, o nível de desempenho exige 

como mínimo a avaliação do impacto a 1 Joule no corpo de prova. Assim, pela 

indisponibilidade de um laboratório adequado para realização do ensaio conforme anexo 

C, foi realizado o ensaio no local do sistema de cobertura utilizando um objeto maciço de 

247 gramas, comprovado na Figura 06, que liberado a uma altura de 1,00m (Figura 07) 

gera uma energia de impacto 2,47 Joules (mais do que a mínima exigida). 

 

Tabela 01 – Determinação do corpo maciço e alturas para realização do ensaio 

 

Fonte: NBR 15.575-5 (2013b). 

 

Figura 06 – Objeto maciço para realização 
do ensaio 

Figura 07 – Lançamento do corpo maciço 

 

  

Fonte: autores Fonte: autores 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os resultados são apresentados segundo os critérios de estanqueidade e 

resistência ao impacto. 
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A NBR 15575-1 (ABNT, 2013a), item 10.2 específica que durante a vida útil do SC, 

não deve ocorrer penetração ou infiltração de água que provoque escorrimentos ou 

gotejamentos. A telha ensaiada não apresentou escorrimentos ou gotejamentos até 

imposição máxima de 150 Pa, atendendo aos critérios estabelecidos na norma. 

Demonstrando que o tipo de telha do objeto de estudo possui o desempenho esperado, 

proporcionando estanqueidade ao sistema (Figura 08). Por não apresentar avarias 

conforme estabelece a norma, o sistema enquadra-se como tendo desempenho mínimo 

exigido (Tabela 02). 

 

Tabela 02 – Nível de desempenho impermeabilidade 

 

Fonte: NBR 15.575-5 (2013b). 

 

Figura 08 – Corpo de prova após ensaio 

 
Fonte: autores 

 

 

Através do ensaio de resistência ao impacto descrito e considerando as exigências 

do anexo avaliativo, houve o lançamento do objeto maciço que gerou a energia de 

impacto de 2,4 J. Logo após o impacto, foi possível verificar que não houve o 

aparecimento de rupturas ou traspassamento (Figura 09), sendo estes os critérios 
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exigidos, assim o nível de desempenho obtido foi de “Intermediário”, conforme 

apresentado pela Tabela 3.  

 

 Tabela 03 – Critérios para resistência ao impacto 

Energia de Impacto (J) Critério de desempenho Nível de desempenho 

1,0 Não ocorrência de ruptura ou 
traspassamento  

São admitidas falhas 
superficiais 

M 

1,5 I 

2,5 S 

Fonte: NBR 15.575-5 (2013b) 

 

Figura 09 – Corpo de prova após impacto do corpo maciço 

 
Fonte: autores 

 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A Norma de Desempenho, assim como outras normas técnicas da ABNT, não 

possui força de lei. Porém, de acordo com a legislação brasileira, a ABNT é um órgão 

reconhecido e tem como uma de suas funções criar padrões mínimos de qualidade a 

serem seguidos. Sendo assim, é obrigação ética dos responsáveis por uma construção 

seguir os padrões exigidos pela Norma, e além disso, o estudo dos sistemas construtivos 

baseando-se nos níveis de desempenho mínimo da norma é imprescindível para impor ao 

setor da construção civil um controle de qualidade que considere os projetos desde o 

partido arquitetônico até a utilização do produto construtivo acabado, proporcionando o 

aumento da qualidade das construções em território nacional.  A determinação destes 

níveis de desempenho obriga o projetista a considerar cuidados iniciais, aplicando um 
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estudo mais específico para cada projeto realizado; assim como subsidia o construtor na 

escolha dos materiais/ produtos de qualidade adequada, incentivando a fiscalização mais 

cuidadosa na execução dos serviços; em consequência corrobora num maior cuidado 

para manter a qualidade da construção entregue ao cliente, definindo a contribuição do 

usuário do produto na manutenção do seu padrão, de modo a proporcionar o conforto dos 

usuários.  O mercado da construção apresenta certa dificuldades na implantação da NBR 

15.575, porém o assunto vem sendo tratado com frequência em workshops, seminários, 

feiras e eventos do setor, caminhando para uma adaptação e adoção efetiva e 

contribuindo para todos os âmbitos/profissionais da construção civil .  

Tendo por base a NBR 15.575-5 (ABNT, 2013b) e a avaliação do sistema de 

cobertura do edifício de estudo, foi verificado que no critério de estanqueidade as telhas 

empregadas na obra enquadram-se no nível de desempenho mínimo. Já no quesito 

impacto, as telhas empregadas na cobertura do edifício em análise, enquadram-se como 

material com nível de desempenho intermediário. Assim, a utilização de telhas de boa 

qualidade contribuem para a garantia de durabilidade do Sistema de Cobertura e 

assegura uma maior vida útil à obra. 
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Resumo: Este projeto visa demonstrar o desenvolvimento de um sistema de controle de condicionadores 
de ar e projetores em laboratórios e salas de aula na faculdade SATC. O sistema utilizará o 
microcontrolador ATmega328p como dispositivo controlador e um aplicativo para smartphones que foi 
desenvolvido com a utilização da plataforma Embarcadero Delphi 10. Suas principais funcionalidades 
incluem seu desligamento automático para que os aparelhos não sejam deixados ligados 
desnecessariamente e assim se ter uma maior eficiência energética. As informações serão enviadas através 
da comunicação Bluetooth e suas principais funções são o desligamento automático após um horário pré-
determinado, a limitação de temperatura do condicionador de ar, para garantir um conforto térmico, assim 
como as funções básicas destes aparelhos.  
 
Palavras-Chave: Projetores, Ar Condicionado, Delphi, conforto térmico, eficiência energética. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

“O rápido desenvolvimento tecnológico na área da eletrônica, computação e 

sistemas da informação nas últimas décadas, tem viabilizado aplicações interessantes e 

importantes em todos os segmentos da sociedade”. (GOMAZAKO, 2007) 

Com o objetivo de automatizar os laboratórios e salas de aula da Faculdade 

SATC, o presente trabalho mostrará o desenvolvimento de um sistema de automação e 

controle para o laboratório, que atuará nos condicionadores de ar e nos projetores 

presentes. Este projeto é composto de uma placa eletrônica e um aplicativo para 

smartphones desenvolvidos para a automação e controle dos laboratórios da instituição.  

Para os testes iniciais de protótipo, foi utilizado a plataforma do Arduino UNO, 

possibilitando um rápido desenvolvimento. Após os testes serem realizados, um hardware 

com a utilização do microcontrolador ATmega328p foi desenvolvido para que o dispositivo 

seja mais compacto e com menor custo de implementação. 

A programação do hardware foi feita utilizando a IDE (Integrated Development 

Environment) do Arduino que permite a criação de sketches utilizando uma linguagem 

simples. A programação desse dispositivo eletrônico interpreta funções que possibilitam o 

envio dos códigos (BANZI, 2008, p. 36), tais sinais são enviados por meio de um LED 

infravermelho. 

No dispositivo foi utilizado um módulo bluetooth HC-05, essa tecnologia faz uso 

das ondas de rádio de curto alcance para realizar a comunicação entre os mais variados 

dispositivos eletrônicos, neste caso entre o smartphone e o dispositivo controlador. Entre 
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as principais características dessa tecnologia, destaca-se a robustez, o baixo custo e o 

pequeno consumo de energia (DANTAS, 2018). 

Este artigo demonstrará como foi efetuado o desenvolvimento deste protótipo 

que tem como principal objetivo evitar o gasto excessivo de energia elétrica. 

 

2 METODOLOGIA 

  

Primeiramente foi necessário captar os códigos gerados pelos controles 

utilizando um Arduino UNO juntamente com uma matriz de contatos (protoboard). Após a 

decodificação, foram realizados testes de funcionalidade que se mostraram satisfatórios.  

Em uma segunda versão, o protoboard foi substituído por uma placa de ilha 

(figura 01) instalada dentro de uma caixa de MDF, possibilitando a fixação do dispositivo 

no laboratório. Após um período de testes foi possível observar a sua eficiência 

energética, o conforto térmico estabelecido e ainda a sua praticidade em relação aos 

controles convencionais.  

 

Figura 01 – Dispositivo desenvolvida na SATC, segunda versão 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Na versão final, a placa de ilha juntamente com o Arduino UNO e a caixa em 

MDF foram substituídos por uma placa de circuito impresso e uma caixa mais compacta, 

feita com filamento ABS e impressa na impressora 3D disponibilizada pela instituição, 

sendo possível visualizar na figura 02. Após o software ser refinado, a placa foi fixada na 

sala de aula novamente, e após um novo período de teste foi possível observar seu ótimo 

funcionamento. 
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Figura 02 – Dispositivo desenvolvida na SATC, última versão 

 

Fonte: Próprio autor 

 

2.1 Interface do aplicativo 

 

O aplicativo desenvolvido apresenta uma interface simples e intuitiva, sendo 

apresentado inicialmente uma tela de login que permite o uso do sistema somente aos 

professores e administradores previamente cadastrados. Após realizar o acesso, o 

usuário poderá se conectar ao dispositivo através da comunicação bluetooth, podendo 

assim definir se irá utilizar o condicionador de ar ou o projetor de tela. Caso o usuário 

esteja logado com uma conta de administrador, outras funções serão liberadas no 

aplicativo como por exemplo: visualizar o código enviado, alterar a hora de desligamento 

automático, sincronizar data e hora manualmente (figura 03). 

Os comandos do projetor incluirão os comandos básicos do controle, como 

liga/desliga, pause, menu geral, setas para utilização do menu, volume, zoom e 

congelamento de tela. 

Já o condicionador de ar contara apenas com a função verão, e não contará 

com a as funções de inverno as demais, deverá ser escolhida a temperatura que será 

limitada entre as temperaturas de 23ºC e 26ºC, essas medidas foram tomadas pelo setor 

de qualidade da SATC, também deverá ser escolhida qual a velocidade e 2 opções para o 

direcionamento de ar, vertical e horizontal. Após escolher as configurações do 

condicionador de ar, deve ser pressionado o botão de “ligar/enviar comando”. 
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Figura 03 – Interface do aplicativo desenvolvido em Delphi 

 

Fonte: Próprio autor 

 

2.2 Funcionamento geral do projeto 

 

Os códigos dos condicionadores de ar foram armazenados no aplicativo para 

smartphones, visto que eram muito grandes para serem colocados no ATmega328p. Por 

medidas de segurança o código tem um delay de 5 segundos para o envio. Já os códigos 

do projetor eram menores, sendo possível coloca-los diretamente no hardware. A figura 

04 demonstra o diagrama em blocos do projeto. 
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Figura 04 – Esquema de ligação dos elementos 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Também conectado ao ATmega328p se encontra um RTC (Real Time Clock), 

que é um relógio de tempo real com calendário completo, onde é possível visualizar o 

segundo, minuto, hora, dia da semana, mês e ano. Para o funcionamento ideal do RTC 

(Real Time Clock), uma bateria de 3V está conectada ao ATmega328p, possibilitando que 

as informações de data e hora sejam mantidas em casos de desligamento ou falta de 

energia (DALLAS, 2018).  

O RTC (Real Time Clock) está conectado ao ATmega328p para que se tenha 

controle sobre o desligamento automático do dispositivo, como horário padrão para o 

desligamento foi adotada as 22h, porem é possível alterar este horário manualmente 

utilizando o usuário de administrador. 

A sincronização da data/hora do dispositivo é feita de duas formas, ela é feita 

automaticamente no momento em que o usuário se conectar ao dispositivo via bluetooth, 

ou manualmente utilizando a conta de administrador, tudo isso para garantir uma maior 

precisão para o funcionamento do dispositivo. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Após a fixação em sala de aula (figura 05) foi possível observar que com a 

limitação das temperaturas se teve um melhor conforto térmico, visto que a temperatura 
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não é mais colocada em valores extremos que podem ser desconfortáveis para algumas 

pessoas. 

 

Figura 05 – Dispositivo em operação 

 

Fonte: Próprio autor 

  

A sua eficiência energética também é notável, já que com a limitação da 

temperatura o condicionador de ar trabalha menos. Outro fator responsável pela eficiência 

é o sistema de desligamento automático que garante o funcionamento de tais aparelhos 

apenas nos horários em que a instituição permanece aberta. 

E como o smartphone se tornará o controle para tais aparelhos o professor não 

precisará buscar os controles nas salas de apoio da SATC, assim podendo levar menos 

materiais (controle do ar e do projetor) para sala de aula, além de evitar o extravio do 

mesmo. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a utilização da plataforma open source Arduino foram possíveis fazer os 

testes necessários para a finalização da placa, juntamente com o software Embarcadero 

Delphi para o desenvolvimento do aplicativo para smartphones, foi possível o 

desenvolvimento deste projeto de forma prática e simples.  

Após a finalização do aplicativo e dispositivo é possível observar que o objetivo 

final de desenvolver um sistema de controle de condicionadores de ar e projetores foi 

alcançado e ainda garantindo um conforto térmico e uma melhor eficiência energética. 
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Resumo: A unidade curricular (UC) de Projeto Arquitetônico faz parte do segundo ano do curso técnico 
integrado em Edificações do IFSC Criciúma. Propõe a elaboração de uma residência unifamiliar de um 
pavimento com até 80m². Os clientes, denominados usuários da edificação, são fictícios e definidos pelos 
professores e, a partir do perfil dos usuários, os estudantes elencam um programa de necessidades, que 
atenda às atividades que devem ser consideradas no projeto. Inicialmente, os projetos são desenvolvidos 
com utilização de prancheta, régua paralela e esquadros e percebeu-se a dificuldade em representar em 
planta baixa o mobiliário necessário para as atividades desejadas, denominado layout, além da dificuldade 
para os estudantes visualizarem e considerarem o espaço extra, necessário para ocupação de uma ou mais 
pessoas em atividades no ambiente. Este projeto buscou promover uma forma integrada de representação 
de layout e humanização nos desenhos de plantas baixas à mão, em projeto arquitetônico. Para tanto 
aplicou-se o uso de gabaritos específicos de desenho técnico, juntamente a carimbos que imprimem 
desenhos de figuras humanas, em escala 1/50, em várias situações. A metodologia utilizada foi: a 
abordagem de conceitos fundamentais; o registro fotográfico dos desenhos com e sem uso dos 
instrumentos para análise e inquirição aos estudantes. Com isso, conseguiu-se compreender a eficácia do 
processo e concluir que houve melhora na percepção espacial e a compreensão dos estudantes quanto ao 
uso dos espaços e atividades humanas e suas especificidades. 
 
Palavras-Chave: Humanização de projetos; Ilustração de atividades humanas, Gabaritos em projeto 
arquitetônico 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O projeto arquitetônico e sua representação gráfica considera aspectos 

funcionais, estéticos e construtivos. Segundo Voordt e Wegen (2013), o projeto é um 

plano imaginado para execução e a planta baixa indica como algo deve ser organizado. A 

busca de uma solução criativa para um problema espacial deveria considerar as 

atividades enquanto sendo realizadas pelos usuários. 

Destacamos nesta pesquisa a necessidade de utilizar a escala humana 

representada no projeto a fim de compreender melhor a utilização espacial. Ao encontro 

disso, convém lembrar que muitos pesquisadores preocuparam-se em estudar o corpo 

humano: egípcios e gregos já observavam as relações entre as partes do corpo humano; 

Leonardo Da Vinci desenvolveu o Homem de Vitrúvio (cerca de 1490); em 1936, do 

arquiteto Ernest Neufert publica a primeira edição alemã do seu livro Arte de Projetar em 

Arquitetura com dimensões do corpo e suas relações com o espaço necessário para 

atividades em várias posições, inclusive em movimento. 

Um bom projeto considera as características antropométricas dos usuários e a 

representação da escala humana no desenho permite melhor entendimento. Segundo 
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Neufert (2008), obtém-se uma ideia mais correta da escala de qualquer coisa quando 

vemos junto dela um homem, ou uma imagem que representa as suas dimensões. 

Este artigo é resultado de um projeto de pesquisa aplicado na Unidade 

Curricular (UC) Projeto Arquitetônico, do curso Técnico Integrado de Edificações do IFSC 

- Câmpus Criciúma/SC. Buscou-se promover uma forma integrada de representação de 

layout e humanização nos desenhos de plantas baixas à mão. Para tanto, foram utilizados 

gabaritos específicos de desenho técnico (Figura 1), juntamente com carimbos (Figura 2), 

que imprimem desenhos de figuras humanas, em escala 1/50, em várias situações 

cotidianas (andando, em pé, estudando, trabalhando, etc.). 

 

Figura 01 – Gabaritos de desenho técnico 

Fonte: autores,2019 

Figura 02 – Carimbos de figura humana 

Fonte: autores,2019 

 

O objetivo principal foi melhorar a percepção espacial e a compreensão dos 

estudantes no tocante ao uso dos espaços e atividades humanas e suas especificidades. 

Entende-se por atividades humanas, neste caso, aquelas relativas ao habitar, 

que de acordo com Silva (2006, p. 86) são: alimentar-se (ex: elaborar alimentos – lavar, 

cozinhar, servir); repouso e lazer (ex: dormir - trocar roupas, obter privacidade e silêncio); 

higiene e saúde (ex: higiene pessoal – banhar-se, escovar dentes, pentear-se). 

Nesta UC, o Projeto Arquitetônico é iniciado a partir de informações básicas 

relacionadas ao tema proposto. São conhecidos no início do período letivo a clientela e os 

terrenos. São três perfis de clientes e terrenos distribuídos para os estudantes, sendo que 

os projetos são feitos individualmente. Como observa Neves (2012, p.21) essas 

informações básicas iniciais são “a base teórica definidora do projeto”, e são sintetizadas 
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pelo autor em cinco tópicos: “o conceito do tema”; “a caracterização da clientela e das 

funções”; “o programa arquitetônico”; “as relações do programa”; “o pré-dimensionamento 

do edifício”.  

Os perfis dos clientes são variados: uma família com pai, mãe, e um casal de 

crianças; um casal de irmãos estudantes que moram sozinhos, andam de bicicleta, jogam 

videogame e recebem eventualmente a visita dos pais; e um casal em que a esposa é 

uma designer que recebe os clientes em casa e também é usa cadeira de rodas. 

O projeto arquitetônico é iniciado à mão depois da primeira etapa ser definida,  

utilizando ferramentas de desenho técnico. Em seguida passam para um software CAD 

2D, onde reproduzem o projeto e elaboram novas peças gráficas. Na sequência, modelam 

o projeto em software 3D e também fazem a maquete física.  

Durante esse processo de projeto, os estudantes são solicitados a fazer 

alterações ou mesmo sentem a necessidade de alterar o projeto. Como observam Voordt 

e Wegen (2013, p.109): 

Espera-se que o programa de necessidades ou brief incorpore as necessidades e 
os desejos mais importantes do cliente em relação à qualidade esperada para o 
usuário. (...) Na prática, o programa continua a ser desenvolvido mesmo na fase 
de projeto, em parte por influência de questões e ideias surgidas durante o projeto.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Para efetuar a representação de layout e humanização nos desenhos de 

plantas baixas à mão, com os 28 estudantes da UC, as estratégias metodológicas 

adotadas para atingir o objetivo proposto em aula foram: abordar os principais conceitos 

de ergonomia e de necessidades espaciais para atividades humanas e funcionalidade; 

orientar desenho da planta baixa, sem layout humanizado, conforme prática da UC; 

orientar desenhos com uso de gabaritos de desenho técnico para representação de 

mobiliário e equipamentos em escala 1/50; aplicação de carimbos com representação de 

figura humana, em várias situações; registro fotográfico das etapas de desenhos; análise 

dos registros fotográficos pelos professores; inquirição em sala de aula, em questionário 

estruturado, sobre o processo e mudanças na percepção espacial e compreensão do uso 

dos espaços e atividades humanas; sistematização de dados e de observações para os 

resultados. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Análise dos registros fotográficos  

 

As plantas baixas dos 28 alunos foram registradas em três etapas: 

1a) imagem da planta baixa sem informações e mobiliários, apenas com 

paredes, portas e janelas, em escala 1/50; 

2a) imagem da planta baixa, depois do desenho dos móveis, equipamentos 

hidrossanitários e demais informações que foram desenhadas com o uso dos gabaritos;  

3a) imagem da planta baixa anterior com os carimbos das figuras humanas. 

As  Figura 03 e 04 exemplificam as 3 etapas citadas anteriormente.  

 

Figura 03 – Exemplo de registros fotográficos por etapas 

 

Fonte: autores, 2019 

 

Figura 04 – Exemplo de registros fotográficos por etapas 

Fonte: autores, 2019 
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Nota-se na Figura 04 que a partir do uso dos gabaritos houve alterações na 

planta baixa, o que demonstra uma percepção diferente do espaço após o uso dos 

instrumentos de desenho. 

  

3.2 Inquirição com os estudantes: 

 

Durante o uso de carimbos de figura humana, etapa final do desenho, os 

estudantes, em dupla, discutiram em sala com o professor sobre a visualização dos 

espaços previstos, acertos e equívocos individuais. 

Posteriormente, aplicamos um questionário para toda a turma intitulado 

Avaliação do uso de gabaritos e escalas humanas (carimbos) no processo de Projeto 

Arquitetônico. Dos 28 alunos que responderam, apenas um não utilizou gabarito para a 

humanização da planta baixa. 

Foram realizadas 17 questões sendo que todas as respostas afirmaram que o 

uso dos gabaritos ilustrou melhor os locais de atividades humanas no projeto e 

consideraram importante o uso do gabarito. Todos, também, acharam que melhorou a 

representação gráfica do projeto arquitetônico e que agregou maiores detalhes de 

representação.  

Quando perguntados se consideram que os gabaritos melhoraram a agilidade 

na representação, nem todos responderam afirmativamente, como observado no Gráfico 

01: 

 

Gráfico 01 – Respostas quanto à agilidade na representação 

 

Fonte: autores, 2019 

 

Questionou-se também se eles sentiram necessidade de modificação na planta 

depois do uso dos gabaritos, conforme Gráfico 02: 
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Gráfico 02 – Respostas sobre a necessidade de alteração dos projetos 

 

Fonte: autores, 2019 

 

Depois de prontos os projetos, utilizamos os carimbos com figuras humanas na 

mesma escala da planta. Sobre estes, perguntou-se se eles sentiram necessidade de 

alterar o projeto. As respostas constam no Gráfico 03:  

 

Gráfico 03 – Respostas sobre a alteração dos projetos com o uso dos carimbos 

 

Fonte: autores, 2019 

 

Além de questões de múltipla escolha, houve duas questões abertas. 

Destacamos as perguntas e algumas das respostas nos Quadros 01 e 02:  

 

Quadro 01 – Principais respostas dos alunos sobre o uso dos gabaritos no projeto 

Comente sobre sua experiência com o uso dos gabaritos durante o projeto 

arquitetônico: 

Me fez ter uma noção espacial muito melhor 

Acho que facilitou muito em conseguir ver como ficariam as coisas em seu tamanho 

reduzido na escala certa. 

Foi um pouco complicado de posicionar no lugar correto mas o resultado final foi bom. 

Foi uma boa experiência, pois com o uso do gabarito podíamos ter uma representação 

gráfica bem melhor e uma boa noção do espaço real que teríamos para trabalhar. 

O gabarito nos auxiliou muito durante a produção do projeto, já que ele proporciona mais 

rapidez e perfeição na hora de fazer os móveis. 

O uso dos gabaritos, facilitou nossa visualização e nos deu uma noção de espaço. 

Possibilitou também uma maior qualidade e precisão no desenho. 
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Quadro  02 – Principais respostas dos alunos sobre o uso dos carimbos no projeto 

Comente sobre sua percepção com o uso dos carimbos no projeto arquitetônico: 

Me fez enxergar a importância da distância correta dos móveis 

Foi bom também, para ter a noção de espaço em que uma pessoa pode ocupar. 

Muito bom também, facilitou a visualização de como seria na "vida real", principalmente 

no meu caso, que tinha como cliente a cadeirante. 

Me possibilitou melhor percepção de como iria ser utilizado os cômodos da edificação. 

melhorou a noção espacial, tendo agora certezas que antes eram duvidas. 

Assim como os gabaritos, o carimbo ajudou a ter uma percepção melhor do espaço. 

Acho que os carimbos tambem nos ajudaram muito na hora de finalizar o projeto, já que 

eles representam uma pessoa e podem mostrar possíveis falhas no projeto. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho atingiu o objetivo proposto, visto que o uso dos gabaritos e 

carimbos, de forma integrada, permitiu ao estudante ter possibilidade de representação 

gráfica mais próxima da realidade. O fato de parte dos alunos (39,3% no caso dos 

gabaritos e 32,1% no caso dos carimbos) terem sentido necessidade de alterar o projeto 

revela que estas duas ferramentas auxiliaram na percepção dos espaços projetados, o 

que fica comprovado por meio da análise dos projetos. 
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REVIT: PRINCIPAIS IMPLICAÇÕES NA SUA IMPLANTAÇÃO EM ESCRITÓRIO DE 
ARQUITETURA NO SUL DE SANTA CATARINA 

Luana Loebens1, Giovana Leticia Schindler Milaneze2. 
1Meros Arquitetura / Arquiteta / UNESC / luana.loebens@hotmail.com 

2IFSC Criciúma/Departamento de Ensino/Construção Civil/giovana.leticia@ifsc.edu.br 
 

 
 
Resumo: O Revit é um programa do grupo Autodesk e trata-se de uma ferramenta de projeto na construção 
civil, que vem ganhando espaço em escritórios de arquitetura no Brasil. Este estudo visa compreender, como 
está ocorrendo a implantação do software Revit nos escritórios que prestam serviços de arquitetura e atuam 
na região sul de Santa Catarina, aqui representada por seus três mais expressivos municípios da Mesoregião 
Sul: Araranguá, Criciúma e Tubarão. O trabalho tem como objetivo a obtenção de dados que caracterizam as 
implicações da implantação do Revit nos escritórios pesquisados, tais quais: as principais motivações, os 
métodos de implantação, a incorporação, o tempo e custos de implantação e a infraestrutura necessária, além 
de trazer relatos sobre principais dificuldades e facilidades relativas à implantação do Revit e principais 
consequências após o processo de aprendizado. A pesquisa desenvolvida retrata a real situação local, e os 
resultados obtidos podem auxiliar escritórios que desejam implantar o programa futuramente. Esta pesquisa 
caracteriza-se como estudo de caso e se fundamentou em revisão teórica e entrevistas realizadas com 
arquitetos pioneiros da implantação nos escritórios do sul de Santa Catarina. Os resultados indicam que a 
utilização do software na região é crescente e um processo de aprendizado ilimitado.  
 
Palavras-Chave: Revit; Implantação do Revit; Escritórios de Arquitetura. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Revit é um software do grupo Autodesk. Foi desenvolvido para servir de 

ferramenta de projeto na construção civil. Adotado por muitos escritórios de arquitetura 

como uma forma inteligente de projetar, ele reconhece as materialidades e permite ao 

usuário editar somente uma das faces do desenho e automaticamente as demais receberão 

a mesma alteração realizada. Os arquitetos não necessitam desenhar as vistas 2D de um 

edifício 3D, mas sim, projetar um edifício 3D virtualmente. (CAMPOS NETTO, 2017) 

Segundo Barboza (2016) com a crise do mercado imobiliário saber trabalhar com 

estes programas tornou-se mais importante no currículo dos engenheiros e arquitetos. A 

busca pelo diferencial à procura de uma vaga de trabalho fez com que o interesse pelos 

profissionais despertasse em busca de oferecer algo novo que pudesse estimular mais 

qualidade, menos retrabalho e consequentemente mais lucro para a empresa. 

Barboza (2016) afirma que hoje a procura de mão de obra capacitada na área 

de desenvolver projetos em BIM no Brasil já é uma realidade. Pois os modelos 3D 

desenvolvidos pelos profissionais apresentam muito mais que um modelo visual virtual. Ele 

desenvolve um conjunto de informações com compatibilizações nas diversas áreas da 

construção. Apresenta concepções do projeto, orçamento, planejamento, construção e até 

pós obra prevendo a fase de uso e manutenção. Isso tudo com a possibilidade de obter em 

tempo real os dados quantitativos de materiais, prazos e custos. 
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Segundo Reis (2011), o processo de implementação do Revit em escritórios de 

arquitetura no Brasil não é um processo fácil. Existem vários casos de tentativas bem e mal 

sucedidas. A primeira dificuldade é a mudança da tecnológica de aprender um novo 

software. E, posteriormente o aprendizado, criar uma nova metodologia de desenvolver 

projetos dentro do escritório com essa nova ferramenta. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para a delimitação da base teórica, inicialmente realizou-se revisão bibliográfica 

e exploração do software para compreender o Revit arquitetura e conhecer as ferramentas 

que este oferece. Em seguida, a pesquisa bibliográfica voltou-se para a realização do 

estudo caso na região sul de Santa Catarina e compreensão sobre a aplicação deste 

método. Segundo Yin (2005) o estudo de caso é uma investigação empírica a fim de 

pesquisar um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto na vida real. 

Posteriormente desenvolveu-se um roteiro de pesquisa de campo. Por meio de entrevistas 

semi-estruturadas, previamente agendadas, investigou-se o processo de implantação do 

Revit em 05 escritórios selecionados do Sul Santa Catarina. Os dados foram analisados e 

sistematizados a fim obter parâmetros de comparação entre as diversas experiências 

vivenciadas pelos escritórios, e  assim, formalizar os resultados. 

 

3 ESTUDO DE CASO EM ESCRITÓRIOS NA REGIÃO SUL DE SANTA CATARINA 

 

A região sul de Santa Catarina, também chamada Mesoregião Sul, Constitui-se 

de 03 Microrregiões: Microrregião Tubarão, Microrregião Criciúma e Microreegião 

Araranguá, totalizando 45 municípios. Nesse contexto, foram encontrados 05 escritórios a 

serem entrevistados, distribuídos entre os 03 maiores municípios da região sul do estado: 

Criciúma (192 mil habitantes), Araranguá (61 mil habitantes) e Tubarão(97 mil habitantes). 

Essas cidades, por possuírem maior número de escritórios de arquitetura, tornam-se, 

representativas para a pesquisa. Desta formam, 03 entrevistados foram da cidade de 

Criciúma, 01 da cidade de Araranguá e 01 da cidade de Tubarão. Após estudo e 

levantamento dos escritórios, as entrevistas foram agendadas e realizadas. 

As entrevistas foram realizadas com funcionários e/ou sócios dos escritórios e 

duraram de 40min à 1h20min. Foram solicitadas informações que configuram o perfil do 

escritório como número de funcionários, área de atuação na arquitetura, tempo de vida do 

escritório, e principais programas de domínio. Optou-se por manter o nome do entrevistado 

e do escritório em sigilo, caracterizando-os nesta pesquisa como escritório A, B, C, D, e E. 
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Como é possível visualizar no Quadro 1, os 05 escritórios entrevistados para 

esta pesquisa apresentam entre 02 à 12 anos de vida, e possuem de 03 à 06 sócios e/ou 

funcionários. Iniciaram a implantação do programa de 2011 à 2017, e o treinamento durou 

de 01 à 06 meses. Além do Revit, eles utilizam outros programas como: SketchUp, 

AutoCAD, Lumion, Vray, 3D Studio Max e Photoshop. Todos atuam com foco na área de 

projetos arquitetônicos.  

 

Quadro 1 – Descrição dos escritórios entrevistados 

 

TEMPO DE 

VIDA 

NÚMERO DE 

FUNCIONÁRIOS 

ANO QUE O 

PROGRAMA 

COMEÇOU A 

SER 

IMPLANTADO 

TEMPO DE 

TREINAMENTO 

ESCRITÓRIO A 02 ANOS 03 2016 01 MÊS 

ESCRITÓRIO B 06 ANOS 05 2017 02 MESES 

ESCRITÓRIO C 12 ANOS 03 2013 06 MESES 

ESCRITÓRIO D 07 ANOS 06 2011 01 MÊS 

ESCRITÓRIO E 08 ANOS 03 2016 03 MESES 

 

O resultado da entrevista realizada será apresentado a seguir através das 

respostas obtidas, descrevendo inicialmente a pergunta realizada ao entrevistado e 

posteriormente o resultado dos 05 escritórios. 

 

3.1 Resultados sobre o processo de implantação do REVIT nos escritórios de 

arquitetura 

 

Ao serem questionados a respeito do que motivou o escritório migrar para o 

software Revit, todas respostas similares que podem ser sintetizadas da seguinte forma: 

Diferenciação no mercado de trabalho; Melhor serviço prestado ao cliente; Maior precisão 

do projeto, diminuição das incertezas em obra; Agilidade; Projetar em BIM. 

A seguir, ao serem questionados sobre o método para implantação do Revit nos 

escritórios, 40% dos entrevistados responderam que realizaram um curso, 40%, que 

aprenderam sozinhos, com auxílio de vídeos online gratuitos, e 20%, que contratou um 

profissional especializado para treinar o escritório. 

Os escritórios levaram de 02 à 06 meses de estudo contínuo do programa para 

conseguir dominar as ferramentas, possibilitando, mesmo que com dificuldade, desenvolver 

um projeto 100% em Revit. Todos definiram que o processo de aprendizagem foi muito 

trabalhoso, e que necessitaram estudar e pesquisar fora do horário do escritório para o 

aprendizado eficaz da ferramenta. 

A respeito do processo de incorporação, todos escritórios apresentaram em suas 

respostas que foi necessário um ou dois membros do grupo iniciar o estudo em Revit e os 
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demais permanecerem trabalhando nas ferramentas já dominadas. Foi uma estratégia de 

segurança para não parar ou atrasar o fluxo de atividades do escritório. O escritório B 

descreve, particularmente, que no início tentaram desenvolver o projeto em Revit e 

AutoCAD ao mesmo tempo, porém, somente após dedicar 100% do seu tempo de trabalho 

com o Revit que foi possível aprender e dominar melhor a ferramenta. “Tornou-se uma 

obrigação ir atrás das dificuldades e aprender com as dúvidas que vinham surgindo durante 

o desenvolvimento do projeto para que fosse possível entregar, dentro do prazo, ao cliente”, 

afirma o arquiteto entrevistado. 

 Em relação ao custo de implantação do programa nos escritórios, as respostas 

obtidas foram que 80% escritórios entrevistados não consideraram o custo como uma 

dificuldade do escritório para implantar o Revit. Afirmam que foi um investimento realizado 

e já obtiveram retorno. O escritório D foi o único considerou o custo como uma dificuldade, 

visto que possuíam muitas máquinas no escritório para obter a licença original da AutoDesk, 

e entendem o tempo de aprendizado como um custo indireto necessário. 

Em relação ao tempo de aprendizado, o resultado foi inverso. 80% escritórios 

descrevem como uma dificuldade a questão de tempo para implantar o Revit nos 

escritórios. Para eles foi um processo muito trabalhoso e delicado, levando em conta que 

não poderiam atrapalhar o fluxo de atividades. O escritório A foi o único que se diferenciou 

da resposta, afirmando que o tempo não foi uma dificuldade, pois quando iniciaram o 

escritório eles já haviam realizado curso de Revit e desde o princípio trabalharam somente 

com projetos em BIM. 

Tratando-se das necessidades dos escritórios em obter assessoria/consultoria 

externa durante o processo de implantação do software, 60% dos entrevistados afirmaram 

que necessitaram sim de assessoria durante a transição para o Revit. Sendo que, 40% dos 

escritórios que não possuíam um membro externo para auxílio optaram pelo método 

autodidata de aprendizagem, buscando suas dúvidas em bibliografias e fóruns online. 

Em relação a troca de máquinas para utilização do Revit, 40% dos escritórios 

necessitaram substituir os computadores utilizados por outros com as configurações mais 

potentes. Afirmam que o programa exige um desempenho maior para operar, 

principalmente na etapa de finalização e renderização de imagens das maquetes virtuais. 

Os demais escritórios não necessitaram da troca, afirmam que já possuíam computadores 

com alto desempenho, compatível com as exigências do software. 

Foram elencados pelos escritórios 04 itens que mais se destacaram como 

dificuldades e facilidades encontradas durante o processo de incorporação do Revit. Como 

principais dificuldades apresentadas, destacaram-se a falta de consultores na região sul de 

Santa Catarina, com o foco no programa Revit Arquitetura; falta de bibliografia 
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especializada e traduzida para o português quando iniciaram o estudo; a falta de tempo 

para dedicação ao novo programa e a falta de material gráfico do próprio Revit, como por 

exemplo, os blocos prontos.  

Já se tratando das facilidades encontradas destacaram-se a força de vontade do 

escritório em aprender uma nova ferramenta de trabalho; a busca pelo resultado oferecida 

pelo Revit com maior qualidade do material gráfico em menor tempo de execução; a aptidão 

dos profissionais em dominar e aprender novos softwares e por fim a disponibilização de 

vídeos online gratuitos para o aprendizado. 

  

3.2 Discussões após o processo de aprendizagem 

 

Esta parte da pesquisa engloba resultados e conclusões do ponto de vista dos 

escritórios sobre a evolução após o processo de aprendizagem em Revit. 

Questionados sobre possuir domínio total do programa, a resposta entre 05 

entrevistados foi unânime: não. Afirmam ser uma ferramenta muito complexa com muitas 

possibilidades que nem sempre são necessárias para desenvolver o trabalho que realizam. 

Porém, todos deixaram claro que com este tempo de experiência, já possuem o 

conhecimento necessário para a demanda de projetos que escritório possui no momento. 

A respeito da possibilidade em compatibilizar um projeto arquitetônico 

desenvolvido pelo escritório em Revit com os demais profissionais responsáveis pelos 

projetos complementares, como engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro 

sanitarista, entre outros, os escritórios afirmaram que é possível realizar o serviço, pois o 

programa possui compatibilidade com outros softwares.  

Porém, é preciso destacar que, na região sul de Santa Catarina, além dos 

arquitetos, não há outros profissionais que dominem o programa, o que gera uma 

dificuldade, já que é necessário redesenhar o projeto desenvolvido no Revit, por um 

terceiro, o que implica em trabalho extra. Se o projeto fosse totalmente compatibilizado e 

desenvolvido pelo mesmo programa, traria maior exatidão, e consequentemente, melhor 

qualidade do trabalho desenvolvido. 

Em relação ao aspecto financeiro, 100% dos escritórios entrevistados afirmaram 

que o retorno apareceu em seguida do aprendizado do programa. O tempo de produção 

diminuiu, foi possível desenvolver projetos mais rápidos e captar maior número de clientes. 

Foram questionados também sobre o controle de prazo de entrega do projeto e 

sobre o retorno financeiro alcançado com a utilização o Revit. A respeito do controle de 

prazo, 80% dos entrevistados afirmaram que sim, com o Revit é possível estipular a data 

da entrega e cumpri-la. O escritório que negou ter controle total do prazo afirma que o 
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programa é uma excelente ferramenta, mas não garante a execução total do projeto quanto 

ainda há equívocos de gerenciamento a serem superados. 

Uma das principais pautas da entrevista foi questionar quais as principais 

mudanças que o Revit trouxe para os escritórios. Todos escritórios asseguram que foram 

inúmeras, mas as que mais se destacaram nas respostas são: Menor tempo de produção; 

Menor custo de produção; Melhor qualidade na graficação do projeto; Informações mais 

precisas; Menores dúvidas em obra; Maior captação de clientes; Menos mão de obra; 

Compatibilização mais eficaz; Desenvolver projetos com equipes de trabalho. 

Os 05 entrevistados destacaram que os clientes perceberam a diferença dos 

projetos realizados em Revit pelo seu escritório. Eles utilizam este argumento como uma 

ferramenta de marketing para captação dos clientes. Apresentam as qualidades do 

programa como uma forma de possuir maior qualidade de apresentação de projeto e 

economizar, evitando possíveis erros descobertos em obra. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O pequeno número de escritórios de arquitetura existentes que trabalham com 

o Revit na região sul de Santa Catarina, constituiu uma das dificuldades para a realização 

da pesquisa, porém os resultados foram satisfatórios por caracterizarem a realidade de 

implantação do programa nesta região. O Quadro 2 apresenta uma síntese as respostas 

realizadas por cada um dos 05 escritórios entrevistados. 

 

Quadro 2 – Síntese da entrevista realizada 

 
 ESCRITÓRIO 

A 

ESCRITÓRIO 

B 

ESCRITÓRIO C ESCRITÓRIO D ESCRITÓRIO 

E 

P
R

O
C

E
S

S
O

 D
E

 I
M

P
L

A
T

A
Ç

Ã
O

 Método de 

Implantação 
realizou um curso realizou um curso autodidata autodidata 

contratou um 

profissional 

O custo foi uma 

dificuldade? 
NÃO NÃO NÃO SIM NÃO 

O tempo foi uma 

dificuldade? 
NÃO SIM SIM SIM SIM 

Necessitou de 

consultoria 

externa? 

SIM SIM NÃO NÃO SIM 

Necessitou trocar 

as máquinas? 
NÃO NÃO SIM SIM NÃO 

Pensaram em 

desistir da 

implantação 

NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

A
P

Ó
S

 O
 P

R
O

C
E

S
S

O
 D

E
 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

G
E

M
 

Possuem domínio 

total do 

programa? 

NÃO SIM NÃO NÃO SIM 

Possuem controle 

de prazo de 

projeto? 

SIM SIM NÃO SIM SIM 

Houve retorno 

financeiro? 
SIM SIM SIM SIM SIM 

Facilidade de 

compatibilizar 

projeto com 

NÃO SIM SIM SIM SIM 
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outros 

profissionais 

Os clientes 

perceberam a 

diferença 

SIM SIM SIM SIM SIM 

Indica a 

utilização do 

Revit? 

SIM SIM SIM SIM SIM 

 

A utilização do software Revit em escritórios de arquitetura do sul de Santa 

Catarina é crescente. As conclusões sobre quais as implicações enfrentadas pelos 

escritórios de arquitetura são a falta de tempo disponível para aprender o programa, a falta 

de material gráfico pronto em 3d feito para o Revit, falta de material bibliográfico e de 

consultores. Já entre as principais facilidades, destacaram-se a força de vontade, a busca 

pelo resultado, possuir aptidão em aprender novos softwares e a vasta gama de vídeos-

aulas online. 

A pesquisa apresentou que os principais motivos que levam um escritório de 

arquitetura a implantá-lo são: a diferenciação no mercado de trabalho, melhor serviço 

prestado ao cliente, maior precisão de projeto, agilidade de produção e saber projetar em 

BIM. Deste modo, foram revelados que entre os métodos para aprender o programa, são 

eficazes a contratação de um profissional para treinar o escritório, realizar um curso e/ou 

até mesmo aplicar o método autodidata. 

Mesmo após trabalhar a alguns anos utilizando o Revit, nenhum dos escritórios 

entrevistados possuem domínio total do programa. É um processo longo de aprendizado, 

e muitas vezes sem fim. Deste modo, a pesquisa sugere como futuras pesquisas, entender 

como o Revit está sendo disseminado nos cursos de arquitetura, desde a formação 

profissional, visto a dificuldade de tempo que os arquitetos possuem para aprender e 

implantar quando se deparam com o mercado de trabalho. 
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VESTIMENTA COM PROTEÇÃO UV PARA AGRICULTORES QUE 
TRABALHAM EXPOSTOS AO SOL 

 
Ana Julia Prudencio Gomes¹; Andressa Ehlert Moreira da Silva²; Bianca 
Batista de Vargas³; Carla da Silva de Oliveira4; Felippe de Oliveira Tota5; 

 
12345 Curso Técnico Integrado em Vestuário - INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA 

Resumo: Trata-se aqui de um projeto que teve o objetivo de criar uma vestimenta voltada 
exclusivamente para a utilização no trabalho de agricultores, que passam longos períodos  expostos  
aos raios ultravioletas (UV). Quando utilizada a aplicação de dióxido de titânio, ele apresenta 
características que podem auxiliar e melhorar o desempenho de trabalho dessa comunidade, pois 
os índices de pessoas com problemas de saúde decorrentes da exposição ao sol por longos períodos 
é altíssimo. Defende-se ainda que esse seria um produto ergonômico que alia proteção e conforto. 
 

Palavras-Chave: ergonomia; proteção; comunidade. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

No Instituto Federal de Santa Catarina, câmpus Araranguá, os projetos 

integradores desenvolvidos são baseados em conceitos norteadores. No caso desta 

pesquisa, os eixos norteadores1 foram sustentabilidade, tecnologia e a comunidade, 

que se relacionam com a Tecnologia da Confecção, eixo técnico deste estudo. Em 

razão disso, investigou-se inicialmente a comunidade dos trabalhadores que ficam 

por longas horas expostos ao sol. Em seguida, como resultado da abordagem dos 

eixos de sustentabilidade e tecnologia, foram feitas  pesquisas sobre o tecido com 

proteção UV (ultravioleta) e todos os seus benefícios para ser confeccionado. 

Assim, formulou-se a hipótese de que é relevante aliar a tecnologia da confecção 

ao conforto, para proporcionar aplicabilidade do produto confeccionado no uso 

diário desses trabalhadores.  

Traçou-se como objetivo geral deste trabalho o desenvolvimento de uma 

peça de vestuário que sirva a esse grupo social, trazendo-lhes conforto e 

segurança. Mais especificamente, pretende-se aqui aprofundar conhecimentos 

como, por exemplo, os métodos de produção desse tecido. 

           A justificativa deste projeto foi trazer pesquisas relevantes sobre este 

produto, buscando sempre a produção de uma moda sustentável e tecnológica. 

Parece urgente que esse tipo de conhecimento seja aprofundado, uma vez que a 

utilização desse composto químico pode ajudar na proteção de muitos 

trabalhadores. 

                                                           
1  Para o início da pesquisa, foram propostos, pelos orientadores, três eixos temáticos norteadores, 
a fim de que os pesquisadores delimitarem o tema de forma mais apropriada: tecnologia, 
sustentabilidade e comunidade. 
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O projeto teve também outra vertente, se deslocando para outro lado de 

pesquisa, que necessita de mais investigação: os métodos de aplicação do dióxido 

de titânio no tecido. Segundo Gomes, Vargas e Oliveira  (2018, no prelo), 

No processo por impregnação, existem duas opções: aplicar diretamente 
na peça ou no tecido. Se for direto na peça, essa aplicação vai se tornar 
superficial e durante algumas lavagens, o substrato vai sair da roupa. 
Nesse processo, a peça é mergulhada e, logo em seguida, é colocada para 
curar. Já a aplicação no tecido se torna mais eficiente, pois a solução é 
aplicada em um foulard e, logo após, o tecido é colocado para secar numa 
rama. 

 

As práticas dessa pesquisa focaram na produção da peça e no estudo 

da ergonomia; esclarecendo as reais funcionalidades para o público alvo. 

 

2 PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

No decorrer desta fundamentação teórica, serão esclarecidos os 

principais eixos norteadores da pesquisa, que envolvem informações acerca do 

dióxido de titânio do processo de beneficiamento têxtil, tecnologia da confecção e 

sobre os eixos norteadores de pesquisa. 

 

2.1 Dióxido de Titânio 

 

O dióxido de titânio é um ótimo aliado para a proteção solar em tecidos, uma 

vez que ele apresenta boa absorção das radiações UV. Isso impede que os tecidos 

das vestimentas e a até a própria pele humana sejam danificados. O TiO2 também 

apresenta propriedades semicondutoras, promovendo a formação de cargas 

elétricas sob estímulo luminoso. Dessa forma, pode-se levar à degradação dos 

materiais orgânicos em sua superfície, bem como a formação de espécies ativas de 

oxigênio, com atividade antibacteriana (GOMES; COSTA; MOHALLEM, 2015). 

 Durante os estudos, observou-se que a fibra com melhor ligação química 

com o dióxido de titânio são as fibras de poliamida. Devido às suas propriedades 

químicas, possuem maior índice de proteção. Entretanto, existem outras fibras com 

ótima compatibilidade como, poliéster, viscose e fibras acrílicas. 

Nesse contexto, um material que tem grande destaque na confecção de 
tecidos com proteção solar são as nanopartículas de dióxido de titânio 
(TiO2). O TiO2 é conhecido por apresentar uma excelente atividade 
fotocatalítica, por ser biocompatível, não tóxico, apresentar propriedades 
antimicrobianas e proteção UV, dentre outras. Grande parte das 
metodologias propostas para a aplicação das nanopartículas de TiO2 estão 
relacionadas ao método sol-gel, no qual uma solução coloidal é preparada 
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e aplicada no tecido. Um mecanismo proposto para a ligação das fibras 
com o dióxido de titânio é o estabelecimento de ligação entre o átomo de 
titânio e os grupos carboxílicos presentes em algumas fibras. (RADETIC, 
2013 apud  GOMES; COSTA; MOHALLEM, 2015). 

 

2.2 Beneficiamento Têxtil 

O beneficiamento têxtil é um conjunto de processos aplicados na malha e/ou 

tecido para a obtenção de um produto final pronto para a confecção. Existem três 

tipos de beneficiamento ― primário, secundário e terciário ― sendo apenas a parte 

do beneficiamento terciário que virá a suprir os interesses deste trabalho. 

 O beneficiamento terciário é uma operação que modifica as características 

físico-química do substrato, após os processos de tingimento e/ou estamparia. 

Assim, adquire características próprias, tanto visuais quanto textura, além de 

melhorar sua estrutura dimensional. Nas etapas de acabamento, os tecidos ou 

malhas são submetidas a uma série de processos que conferem o aspecto que 

atenda aos desejos do consumidor.  

O processo de obtenção da proteção UV acontece da seguinte maneira: 

depois do tecido passar pelo processo de alvejamento e/ou tingimento, será levado 

a um foulard (Figura 1), onde acontecerá a impregnação do dióxido de titânio no 

substrato. O tecido passa entre rolos para retirar o excesso de produto impregnado 

(Figura 1) e já entra no processo de rama, em que acontece a secagem, o seu 

controle da largura e também a termofixação do acabamento desejado. Em seguida, 

o tecido está pronto para a confecção. 

Figura 1: Foulard 

 

Fonte:(Google Imagens.) 

2.3 Tecnologia da Confecção 

 

A tecnologia da confecção abrange as etapas necessárias para a confecção 

de um produto de vestuário. Inicia-se com a criação, que é a construção de um 

produto, etapa chamada também de concepção. Realizada por um estilista, que 

requer o conhecimento tanto das tendências da moda quanto da modelagem, pois 

é na modelagem em que se pensa diretamente na ergonomia e na funcionalidade 

do produto, de modo a desenvolver modelos que facilitem a comercialização.  
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Para a aprovação de uma peça, existem as seguintes etapas de construção: 

croqui, modelagem, corte, montagem ou fechamento da peça, primeira prova, 

acabamentos, segunda prova, peça piloto, ficha técnica. Depois de uma peça 

aprovada, as etapas de reprodução da peça são risco, corte, montagem ou 

fechamento da peça, acabamentos, passadoria e controle de qualidade. Todas 

essas etapas fazem com que a qualidade do produto final chegue aos seus 

respectivos públicos como um diferencial ― assim como a proposta dessa 

pesquisa,que apostou na qualidade e usabilidade final do produto. 

 

2.4 Eixo norteadores de pesquisa 

 

Este projeto visa abordar ao máximo três eixos norteadores, que são 

Sustentabilidade, Tecnologia e Comunidade. 

 A sustentabilidade está relacionada ao desenvolvimento econômico e 

material sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma 

inteligente para que eles se mantenham no futuro. Seguindo estes parâmetros, a 

humanidade pode garantir o desenvolvimento sustentável. 

A tecnologia hoje é um produto da ciência que envolve um conjunto de 

métodos e técnicas que visam a resolução de problemas. São fruto do 

desenvolvimento tecnológico alcançado pelo ser humano e têm um papel 

fundamental na inovação que, neste projeto, corresponde à tecnologia do tecido 

com proteção UV. 

Já o termo comunidade, no caso deste projeto de desenvolvimento, a escolha 

foi baseada nos fatores de saúde da comunidade agricultura, pela falta de utilização 

dos chamados EPI’s (Equipamento de proteção individual) e a alta incidência de 

exposição indevida, aos raios UV.  

A falta de valorização dessa comunidade não é recente; ela vem sendo 

desvalorizada ano após ano, principalmente na questão econômica, quando, ao 

final de cada safra, os preços pagos acabam sendo injustos. Busca-se ter um olhar 

mais atento a esta comunidade, por sentir a falta de preocupação do estado, com 

pesquisas/ tecnologias, para facilitar a vida desses trabalhadores. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Seguido de uma longa pesquisa de planejamento, criaram-se nove croquis 

seguindo a proposta de criação de uma peça ergonomicamente confortável e 

segura; cada criação tinha seu diferencial, mas todas seguiam o mesmo princípio. 

Ao final de um determinado tempo de avaliação dos croquis, dois deles foram 

selecionados, pelo fato de conterem ótimas propostas de aplicação num protótipo 

futuro. Unindo as especificidades detalhadas escolhidas de cada um dos dois 

croquis, criou-se um apenas um, que seria a peça final (Figura 2). 

 

Figura 2: Croqui escolhido, junção dos dois croquis feitos pelas 

pesquisadoras

                                                     

Fonte: Arquivo pessoal 

Após o processo de escolha do croqui, iniciou-se a parte da modelagem 

plana, onde tudo ocorreu corretamente, sem imprevistos maiores e não planejados. 

Em seguida, procedeu-se para a parte da costura e, posteriormente, houve a 

exposição do protótipo finalizado na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que 

aconteceu 2018 na cidade de Araranguá, no Instituto Federal de Santa Catarina. 

Ao desenvolver deste artigo, foi descoberto que existe possibilidade do 

composto (TiO2) ter um efeito poluente indireto na natureza, aprofundando ainda 

mais esta pesquisa, em busca de verdades e soluções. 

Com o desenvolvimento de certas tecnologias, como a nanotecnologia, por 

exemplo, alguns nanomateriais estão sendo produzidos e inseridos em 

produtos e processos por muitas indústrias e, em conseqüência disso, 

estão sendo liberados no meio ambiente. Ao mesmo tempo em que a 

dimensão dessas substâncias compreende uma vantagem, ela também 

faz com que esses materiais interajam com o ambiente e com os seres 

vivos que nele habitam. (Maturano, 2009). 
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Assim como diversos minerais, o (TiO2) também existe na natureza, mas 

pode ser produzido de forma sintética e sua utilização na indústria é bastante vasta, 

principalmente na área têxtil e no processo de beneficiamento. Então, com o 

argumento apresentado anteriormente, o dióxido de titânio pode, de fato, ter um 

efeito poluente. Entretanto, em meio a pesquisas, encontrou-se um artigo que 

satisfaz a solução para este problema. 

 O artigo “Uso De Dióxido De Titânio Dopado Com Cério No Tratamento De 

Efluentes Da Indústria Têxtil” apresenta opções de soluções, que é o uso do dióxido 

de titânio dopado com cério e não dopado na degradação de corantes, muito 

comuns em efluentes de indústrias têxteis, através da fotocatálise heterogênea. Por 

mais que seja na degradação de corantes, isso prova que ele não é tão prejudicial 

assim. 

A partir dos dados, montou-se um gráfico que demonstra a degradação da 

rodamina em cada um dos casos. 

 

Fonte: (Uso De Dióxido De Titânio Dopado Com Cério No Tratamento De 

Efluentes Da Indústria Têxtil). 

 

 Então, logo o melhor catalisador testado foi o dióxido de titânio não dopado, 

uma vez que, no tempo de 100 min, ele apresentou uma degradação de 93,6% 

rodamina inicial, enquanto do dióxido de titânio, dopado com cério, degradou 

apenas 52% da concentração inicial da rodamina. Segundo (DIAS; ROCHA, 2014), 

às considerações finais: 

É necessário a presença de um fotocatalisador para degradar o corante 
presente em uma solução. O dióxido de titânio é capaz de degradar 
corantes orgânicos na presença de luz ultravioleta. O dióxido de titânio com 
o uso de cério como dopante diminui o rendimento de sua ação 
fotocatalisador. O dióxido de titânio consegue degradar até 93% do corante 
presente em uma solução em apenas 1h 40 min. 
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Ao descobrir que é possível obter a aplicação do dióxido de titânio sem 

agredir o meio ambiente, concluiu-se que se tornaria ainda melhor a valorização 

desse produto e ainda promover a proteção dessa comunidade.

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Visando o aprofundamento em pesquisas sobre a defasagem  de assuntos 

na área da agricultura e seus graves e reais problemas envolvendo a saúde física, 

descobriu-se que um dos principais problemas de saúde que atinge diretamente os 

produtores agrícolas é a alta incidência de diversos cânceres de pele, que são 

ocasionados pelo exposição excessiva da pele aos raios ultravioletas. Criou-se 

então, uma proposta de uma peça de vestuário que suprisse a necessidade de 

proteção contra os raios UV.  

Considera-se esta pesquisa importante, pois trata-se de um assunto pouco 

discutido pelos órgãos de pesquisa governamentais e no meio científico. Com o 

aprofundamento das pesquisas deste artigo, descobriu-se que a utilização de 

dióxido de titânio (TiO2) aplicado a um determinado tecido, inibe os raios 

ultravioletas de serem totalmente absorvidos pela pele humana. 
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Resumo: A difusão do acervo do Museu de Instrumentos Topográficos Prof. Ênio Miguel de Souza do Curso 
Técnico de Agrimensura é um dos objetivos da criação do mesmo, para tanto são formadas coleções 
temáticas para o estudo deste acervo. Neste artigo apresenta-se a coleção de teodolitos fabricados na 
Alemanha Oriental, Hungria, Polônia, Russia e Tchecoslovaquia, países do bloco socialista e a história das 
empresas destes países. No acervo do Museu foram identificados 22 teodolitos deste bloco e realizada uma 
pesquisa bibliográfica sobre suas histórias, sobre estes instrumentos e a utilização deles no Brasil.As 
empresas: Zeiss empresa alemã fundada em 1846 que atualmente produz instrumentos óticos, MOM 
empresa húngara criada em 1876 atualmente fabrica outros tipos de instrumentos de medição, PZO empresa 
polonesa fundada em 1921 encerrou suas atividades na década de 1990 , YOM3 empresa russa fundada em 
1887 atualmente produz vários instrumentos de topografia e MEOPTA empresa theca fundada em 1933 
atualmente fabricando outros instrumentos óticos Os equipamentos das empresas Zeiss e MOM foram muito 
utilizados no Brasil em função da qualidade destes instrumentos e de acordos comerciais entre os países. 
Esta coleção foi formada pela doação de várias instituições e profissionais que entenderam o trabalho 
desenvolvido pelo Museu, formando um importante acervo destes instrumentos sendo um dos maiores entre 
as instituições museológicas e sua divulgação contribui para sua preservação. 
 
Palavras-Chave: Teodolito, Museu, Agrimensura, Cortina de ferro 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Na última década, os cursos da área das ciências geodésicas criaram ou 

reativaram museus de instrumentos geodésicos, o que tem contribuído para a preservação, 

exposição e divulgação dos seus acervos, bem como a pesquisa relativa a história, 

catalogação, manutenção e restauração destes equipamentos. No Curso Técnico de 

Agrimensura do Instituto Federal de Santa Catarina foi criado o Museu de Instrumentos 

Topográficos Prof. Ênio Miguel de Souza que mantém em seu acervo os instrumentos 

utilizados ao longo de 53 anos do curso e equipamentos doados por empresas e 

profissionais, desenvolvendo pesquisa sobre os instrumentos e fabricantes. 

Das possibilidades de apresentação do acervo está à coleção de instrumentos 

fabricados nos países que faziam parte do Bloco Soviético durante parte do século XX, que 

são: Rússia, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria e Polônia. Durante as décadas 

de 1910 a 1980 países pertencentes a cortina de ferro implementaram ou deram 

continuidade a produção de instrumentos topográficos, sendo a grande protagonista a 

alemã Zeiss que teve várias de seus padrões de fabricação replicados pelas demais 

indústrias do bloco.  
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A apresentação do acervo de teodolitos do bloco soviético e a pesquisa sobre 

as empresas fabricantes são os objetivos deste artigo. 

 

2 METODOLOGIA 

A formação das coleções do Museu começa pela observação do acervo e das 

possibilidades de divisão deste em um grupo com característica semelhante para a 

formação da coleção. 

Há várias formas de divisão, entre elas por tipo de equipamento (teodolito, níveis, 

distanciômetros, etc.), por nacionalidade (Brasil, Alemanha, Japão, etc.), por região 

(América, Europa, etc.), por característica do instrumento (precisão, design, uso, etc.), 

sendo a escolhida a divisão pela região dos países que fizeram parte do Bloco Socialista, 

pois foi constatada a existência de teodolitos de cinco países deste bloco. 

Identificados os instrumentos foi realizada uma pesquisa bibliográfica em sites, 

livros, manuais e folhetos sobre a história das empresas que fabricaram estes 

equipamentos, bem como sobre os instrumentos e suas principais características. Neste 

artigo são apresentados somente os teodolitos do acervo e um resumo da história das 

empresas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa realizada mostrou um grande desenvolvimento de instrumentos 

pelas empresas do bloco socialista, sendo a empresa Zeiss a principal desenvolvedora de 

tecnologia destes equipamentos.  

No Brasil os instrumentos tanto da alemã Zeiss quanto da húngara MOM foram 

largamente utilizados, tanto por profissionais quanto pelas Escolas Técnicas e 

Universidades Federais em função de convênio entre os países. 

 

3.1 Alemanha Oriental –  Zeiss  

A principal fabricante de instrumentos topográficos da Alemanha foi fundada por 

Carl Zeiss em 1846 na cidade de Jena, inicialmente fabricando microscópios, juntamente 

com Ernest Abe revolucionaram a fabricação de lentes (ZEISS, 2016). Em 1908 a Zeiss 

inicia a produção de instrumentos geodésicos e em 1924 fabricou o primeiro teodolito ótico 

TH1. 

Durante o período de dominação soviética a Zeiss manteve duas fábricas uma 

em Jena (oriental) e outra em Oberkochen (ocidental) a reunificação da empresa foi em 

1990. Atualmente fabrica e desenvolve vários produtos da cadeia de produtos óticos. Na 

figura 01 modelos de teodolitos fabricados em Jena. 

ISSN: 2526-4044 p. 617 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

Figura 01: Teodolitos Zeiss modelos Th1, TH2, THEO 020 B 

 

Fonte: os autores 

 

O acervo de teodolitos do Museu de teodolitos Zeiss da Alemanha Oriental é 

composto de atualmente de 8 modelos de instrumentos, listados na tabela 01 abaixo. 

Tabela 01 – Acervo de Teodolitos Zeiss Oriental 

N° catalogação Modelo Doador 

TE056 ThI Cabral/Hasenack 

TE057 Dahlta 020 UFSM  

TE058 Th3 UFSM  

TE059 Th4 UFSM  

TE070 Th II Ministério Público Federa(1°DL) 

TE076 Theo 015B AGRONOMIA-UFSC 

TE080 Dahlta 020 Cabral/Hasenack 

TE103 Theo 020B Agrimensura IFSC 
Fonte: os autores 

 

3.2 Polônia  – PZO – Polskie Zaklady Optyczne 

A indústria ótica polonesa começa no início do século XIX, em 1921 é criada a 

empresa Kolberg que em 1930 torna-se a PZO (STARCZEWSKI, 2011) fabricante de vários 

produtos da indústria ótica de microscópios a câmeras fotográficas, na década de 1990 

encerrou suas atividades. Em 1960 começam a ser fabricados os teodolitos modelos T6 e 

TA6, muito utilizados no Brasil durante as décadas de 1970 e 1980. Na figura 02 modelos 

de teodolitos PZO. 

Figura 02: Teodolitos PZO modelos T6 e TA6 
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Fonte: os autores 

 

3.3 Rússia  - YOM3 - Уральский Oптико-Mеханический завод 

Fundada por Fiodor Schwabe em 1837, produziu vários instrumentos ópticos, foi 

nacionalizada pela revolução russa (YOM3,sd.), estes instrumentos são pouco conhecidos 

no Brasil , após a queda do comunismo houve uma pequena importação de instrumentos 

desta empresa (yom3) , atualmente produz teodolitos, níveis, estações totais e receptores 

de satélites. Na figura 03 teodolito UOMZ doado pelo Instituto Federal do Rio Grande do 

Norte 

Figura 03: Teodolito UOMZ modelo TT 4 

 

Fonte: os autores 

 

3.4 Tchecoslovaquia – MEOPTA - Mechanická Optická Výroba 

Fundada em 1933 na cidade Theca de Prerov, por Alois Benes a empresa 

MEOPTA durante as décadas de 1950 e 1960 fabricou teodolitos e níveis aperfeiçoando os 

modelos de sua antecessora a Srb & Stys (MEOPTA, 2019), considerados indestrutíveis. 
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Atualmente a empresa fabrica binóculos e miras para armas. Na figura 04 teodolito 

MEOPTA doado pelos professores Cesar Cabral e Markus Hasenack. 

Figura 04: Teodolito MEOPTA modelo TH-30 

 

Fonte: os autores 

 

3.5 Hungria - MOM – Magyar Optikai Muvek 

A MOM foi fundada na Universidade de CLUJ em 1876 por Fernando Süss e 

teve suas atividades de fabricação de teodolitos encerradas em 1998 (HOMOLYA,2015), 

durante a décadas de 1970 a 1990 os teodolitos da empresas foram muito utilizados no 

Brasil nas Escolas Técnicas e Universidades Federais. A empresa fabricou muitos modelos 

de teodolitos.. Na figura 05 modelos de teodolitos MOM. 

Figura 05: Teodolitos MOM modelos Te - D3, Te-D43, Te-B43 

 
Fonte: os autores 

 

O acervo de teodolitos do Museu de teodolitos MOM é composto de atualmente 

de 10 modelos de instrumentos, listados na tabela 02 abaixo. 
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Tabela 02 – Acervo de Teodolitos MOM 

N°catalogação Modelo Doador 

TE017 Te-B43 Agrimensura IFSC 

TE018 Te-E8 Agrimensura IFSC 

TE019 Li-Te-D43 ECV-UFSC  

TE020 K126 Agrimensura IFSC 

TE021 Te-D43 Agrimensura IFSC 

TE022 TA-D41 ECV-UFSC  

TE023 TE-D3 UFSM  

TE024 Te-Ni3 Agrimensura IFSC 

TE025 GI-C11 ECV-UFSC  

TE077 Te D33 AGRONOMIA-UFSC 
Fonte: os autores 

 

Das empresas pesquisadas, a PZO encerrou suas atividades,  Zeiss e MEOPTA 

atuam em outras linhas de produtos ópticos, MOM atua com outros produtos de medição e 

somente a UOMZ continua com a fabricação de instrumentos topográficos. 

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto, do Museu e da Biblioteca, mobiliza alunos, egressos, professores e 

profissionais no resgate, recuperação, organização e difusão do acervo técnico-científico 

das áreas de Agrimensura, Topografia, Geodésia e Desenho, ampliando e divulgando as 

informações disponíveis para a comunidade acadêmica e o público em geral. 

Destaca-se a grande quantidade de doadores que entenderam os propósitos que 

levaram a criação do Museu e que gentilmente cederam os instrumentos para compor o 

acervo desta instituição. 

O acervo de instrumentos fabricados nos países da Cortina de ferro é certamente 

o maior entre as instituições museológicas do gênero no Brasil e possibilita a pesquisa e a 

guarda desta importante parte da história da indústria mundial. 
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Resumo: A popularização de dispositivos inteligentes é um fato que tem marcado a última década.  
Após a propagação do uso dos smartphones, um novo mercado foi aberto para outros dispositivos 
inteligentes que proporcionem ainda mais recursos e praticidade. Um exemplo destes dispositivos 
são os wearables, que se tratam de eletrônicos compactos no formato de roupas e acessórios que 
têm o objetivo de dar novos horizontes de comodidade na rotina de seus usuários sendo, comumente 
usados em conjunto com os seus propulsores, os smartphones. As pulseiras inteligentes, do inglês 
smartbands, são wearables no formato de pulseira, tendo como principais componentes um visor e 
a pulseira para fixação no pulso. Para que a haja a interação destes dispositivos com os smartphones 
e outros aparelhos é necessário que este seja dotado de tecnologias de comunicação, e, a troca de 
informações tem como objetivo dar novas funcionalidades, tanto para o wearable, quanto para o par 
de comunicação. Este artigo tem como objetivo reunir as principais tecnologias de comunicação 
presentes em smartbands, abordando-as com uma visão técnica de seu funcionamento, 
relacionando suas funcionalidades com a aplicação nestes dispositivos.  
 
Palavras-Chave: Smartbands, comunicação, Bluetooth, NFC. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento tecnológico recente, trouxe avanços em diversos 

setores comuns a vida social. O surgimento de smartphones possibilitou um número 

quase infinito de aplicações aos aparelhos móveis, que antes tinham como objetivo 

apenas a comunicação. A implementação de sensores cardíacos neste e em outros 

aparelhos, como smartband’s e smartwatch’s, chamados de wearables tornou 

possível cuidar da saúde de forma mais pratica e acessível. Os wearables podem 

ser definidos como equipamentos vestíveis que estão sob, sobre ou dentro da roupa 

sendo capaz de gravar dados, comunicar-se com o mundo que o rodeia, sem limitar 

movimentos corporais ou impedir a mobilidade, estando sempre acessível (JESUS, 

2016). Esses aparelhos possibilitaram a realização de medições instantâneas, 

acabando com a exclusividade da monitoração por meio de instrumentos 

específicos, não tão acessíveis nem portáteis (CRUZ et al., 2015). Comparadas aos 

sistemas de saúde convencionais, as soluções baseadas em computação vestível 

são mais vantajosas em vários aspectos, ao atualizar o modelo tradicional de 

assistência médica para outro mais residencial (MIN CHEN, YIN ZHANG, YONG LI, 

MOHAMMAD MEHEDI HASSAN, 2015). Os relógios e pulseiras inteligentes, 

smartwatchs e smartbands, são atualmente os exemplos mais populares destes 
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dispositivos, utilizados principalmente, para monitorar sinais vitais durante 

atividades físicas e como uma extensão dos smartphones exibindo notificações do 

mesmo e realizando outras interações.  

Os relógios e pulseiras são repletos de sensores e possuem diversas 

funcionalidades, mas na maioria das vezes são utilizados em conjunto com outros 

dispositivos como smartphones e computadores. Essa interação é feita para 

favorecer os dois dispositivos, já que o wearable pode funcionar como um canal do 

smartphone ou PC, assim como os dispositivos que recebem informações podem 

tratar, armazenar e enviar dados coletados pelos smartwatchs a outras plataformas. 

É através da comunicação que este tipo de aparelho amplia mais ainda seus 

horizontes, trazendo mais funcionalidades ou melhorando aquelas presentes nos 

vestíveis inteligentes. Os padrões de comunicações presentes nos relógios e 

pulseiras inteligentes muito se assemelham, porém em outros aspectos, os relógios 

inteligentes possuem aplicações mais amplas para o dia a dia, oferecendo mais 

possibilidades ao usuário principalmente pelo seu design que oferece uma tela 

maior, possibilitando o desenvolvimento de aplicativos mais versáteis. Em contra 

partida as pulseiras oferecem um corpo mais compacto, geralmente  uma maior 

duração de bateria e menor preço. Essas características tornam as pulseiras alvo 

de pessoas que procuram dispositivos para cuidar da saúde e acompanhar seus 

sinais durante atividades físicas. Este artigo tem como objetivo fazer uma revisão a 

respeito das tecnologias de comunicação presentes em smartbands, por terem 

aplicações mais cientificas e possuírem menor custo, limitando-se apenas as 

tecnologias mais usuais no mercado nacional. 

2 METODOLOGIA 

 

A elaboração deste trabalho baseia-se na revisão bibliográfica de 

estudos e informações a respeito de wearables, objetivando o conhecimento das 

tecnologias de comunicação presentes em smartbands. Para a obtenção destas 

informações os seguintes temas foram objeto de pesquisa: dispositivos inteligentes, 

smartbands, tecnologias de comunicação, bluetooth e NFC. Dentro dos tópicos 

citados outros subtemas foram pesquisados para pleno entendimento das grandes 

áreas.  

 

3 TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO PRESENTES EM SMARTBANDS 
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Segundo (JESUS, 2016) a evolução das tecnologias de comunicação é 

um dos fatores mais influentes na expansão de produtos vestíveis. Nos dispositivos 

comerciais, atualmente, há uma grande dependência da conexão com a internet 

para que se tenha acesso a todos os recursos presentes nos wearables, para tanto 

em alguns momentos é necessária a conexão com smartphones, já que grande 

parte dos modelos comerciais não possuem conexão com a WEB (SCHAEFFER et 

al., 2017). Estes dispositivos podem usar redes de comunicação sem fio para 

estabelecer uma BAN (body area network), que pode ser interpretada como uma 

rede com área limitada tendo como o centro da transmissão o corpo do usuário, 

conectando-se com dispositivos próximos (KIM; LEE; LEE, 2015). Para realizar este 

tipo de conexão destacam-se as conexões Bluetooth e NFC (JESUS, 2016). 

Figura 1 – Transmissão de dados através de BAN 
Fonte: Os autores 

 
3.1 Bluetooth 

O  Bluetooth é uma tecnologia de baixo custo e consumo, baseada em rádio 

frequências de curto alcance (BOUHENGUEL; MAHGOUB; MOHAMMAD, 2008). 

Conhecido também como IEEE 802.15.1 o Bluetooth é rotulado como uma PAN, 

sigla derivada do inglês Personal Area Networks (SIQUEIRA, 2006). Uma Rede de 

Área Pessoal, é formada por uma rede de dispositivos muito próximos que trocam 

dados entre si (FRANCISCATTO; CRISTO; PERLIN, 2014a), estabelecendo uma 

conexão ad hoc ou peer-to-peer (P2P) para uma grande variedade de dispositivos.  

O tipo de conexão wireless é reflexo da forma como os dispositivos 

interligados interagem, sendo que existem duas formas de arranjo diferentes: 

piconet e scatternet. Quando dois ou mais dispositivos se conectam formando uma 

PAN, um recebe o papel de escravo e o outro de mestre, essa interação forma um 

piconet (SIQUEIRA, 2006). O arranjo do tipo piconet aceita no máximo oito 

dispositivos conectados, sendo um deles o mestre enquanto os demais se 
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comportam como escravos (FRANCISCATTO; CRISTO; PERLIN, 2014b). A 

segunda forma de arranjo é chamada de scatternet, este tipo de conexão é 

resultado da comunicação de uma rede piconet com outras do mesmo tipo dentro 

do limite de alcance dos dispositivos (FRANCISCATTO; CRISTO; PERLIN, 2014b). 

Esta conexão é feita entre dois dispositivos por meio de gateway, bridge ou um 

dispositivo mestre (SIQUEIRA, 2006). Um dispositivo pode participar de várias 

redes piconet fazendo com que seus dados sejam transmitidos para além de uma 

única rede, o mesmo dispositivo pode ser escravo em várias redes, mas, pode ser 

mestre em apenas uma. 

Figura 2 – Scatternet formada por duas piconet 

Fonte: (SIQUEIRA, 2006) 

Os dispositivos Bluetooth operam dentro da frequência ISM (Industrial, 

Scientific and Medcal), variando entre 2.4 GHz até 2.4835 GHz (BOUHENGUEL; 

MAHGOUB; MOHAMMAD, 2008). Esta faixa de frequência é destinada a aparelhos 

que trabalham com rádio frequência, para aplicações industriais, médicas e 

cientificas. Pode-se classificar os dispositivos em três classes diferentes que variam 

em potência e alcance. 

Figura 3 – Classes Bluetooth e suas características 

 

Fonte: (FRANCISCATTO; CRISTO; PERLIN, 2014b) 

 

Assim como a maioria das tecnologias modernas, o Bluetooth funciona 

combinando software e hardware formando uma pilha de protocolos (SIQUEIRA, 

2006). Quando há comunicação estabelecida o conjunto de dispositivos conectados 
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trabalha no mesmo clock e com padrões de salto em frequência. A tecnologia 

Bluetooth usa os saltos frequência, frequency hopping, para evitar interferência de 

outros dispositivos, sendo o mestre responsável por sincronizar os escravos 

conectados a eles em um mesmo clock e realizar a técnica de frequency hopping. 

Esta, se baseia em um algoritmo pseudorrandômico ordenando 79 frequências, 

intervaladas em 1MHz, obedecendo a faixa ISM (SIQUEIRA, 2006).   

O sistema eletrônico que compõe o hardware de um dispositivo Bluetooth é 

composto por no mínimo seis elementos: Host Controler, Link Control Processor, 

Baseband Controller, Transceiver RF, RF Front-End e antena (SIQUEIRA, 2006). O 

primeiro componente é responsável por processar códigos de alto nível. Já o 

segundo é responsável pelas camadas mais baixas da pilha de protocolos e pode 

estar condensado, em alguns casos, com o Host Controller. O terceiro é 

encarregado de controlar o tranceiver de rádio frequência. O RF Front-End contém 

o filtro passante da antena, amplificador de ruídos e energia sendo, também, 

responsável pelo controle de emissão e recepção. A antena é o elemento que 

amplifica e capta sinal, podendo ser interna ou externa (PATRICIA MCDERMOTT-

WELLS, 2005). 

O conjunto responsável por comandar a interação dos dispositivos 

Bluetooth é composto por várias camadas, formando uma pilha de protocolos. 

Figura 4 – Camadas do protocolo Bluetooth 

 

Adaptado de: (AURÉLIO BONATTO, 2007) 

 

A camada RF corresponde ao projeto dos transceivers, a camada baseband 

define o método como é a procura e conexão dos dispositivos, aqui são definidas 

as funções de mestre e escravo assim como o clock e frequency hopping. Esta 
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camada suporta dois tipos de conexão SCO (Snchronous Connection-Oriented) e 

ACL (Asynchronous Connection-Less), o primeiro tipo é usado em casos onde a 

transmissão precisa ser rápida e consistente, sem perdas de pacote. Na última 

camada realizada por hardware, chamda de Link Manager, é implementado o 

protocolo LMP (Link Manager Protocol), responsável por gerenciar a interface de 

comunicação entre os dispositivos. Este protocolo gerencia a alocação de banda 

para dados, trafego de áudio, garante autenticação através do método challenge-

response, afirma a conexão entre os dispositivos, criptografa os dados e controla a 

potência de operação do módulo Bluetooth (PATRICIA MCDERMOTT-WELLS, 

2005).  

O protocolo L2CAP é quem entrelaça as camadas superiores as camadas 

de hardware, fragmenta e remonta pacotes e detecta erros que passaram 

“despercebidos” na camada baseband. A camada de protocolos inclui protocolos de 

terceiros, padrões industriais e alguns desenvolvidos pelo próprio SIG (Bluetooth 

Special Interest Group), organização que supervisiona e gerencia os padrões 

Bluetooth, permitindo que aplicações já existentes e novas operem sobre links 

Bluetooth. Point-to-Point Protocol (PPP), Internet Protocol (IP), Trasmission Control 

Protocol (TCP), Wireless Application Protocol (WAP) e outros estão inclusos nos 

padrões industriais presentes nesta camada. A camada mais superior da pilha de 

protocolos representa as próprias aplicações que utilizam link Bluetooth, sendo elas 

aplicações legadas ou orientadas ao Bluetooth (PATRICIA MCDERMOTT-WELLS, 

2005). 

 

3.2 NFC  

A tecnologia Near Field Communication ou NFC como é popularmente 

conhecida é um tipo de comunicação sem contato, do inglês contactless, também 

conhecida como tecnologia de aproximação (LUNA et al., 2017). Este padrão foi 

desenvolvido baseado em tecnologias RFID, funcionando em alta frequência e curta 

distância (ZHOU et al., 2016). O sistema NFC oferece praticidade aos usuários 

estabelecendo comunicação sem necessidade de nenhum procedimento complexo, 

a conexão é estabelecida, basicamente, aproximando os dois dispositivos que se 

comunicarão. Esta tecnologia funciona entre cinco e dez centímetro a uma 

frequência de 13.56 MHz com taxas de transferência de 106, 212, 424 ou 848 Kbits 

por segundo (ASADUZZAMAN et al., 2017). 

Neste tipo de comunicação apenas dois dispositivos podem estar 

envolvidos, um recebe o nome de iniciador ou leitor e o outro de alvo ou etiqueta. O 
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leitor é um dispositivo ativo que da inicio a comunicação, o dispositivo alvo pode ser 

uma Tag, um chip RFID ou outro NFC que responde ao iniciador (ASADUZZAMAN 

et al., 2017). A aplicação desta tecnologia em dispositivos moveis conta, 

geralmente, com os seguintes componentes SIM card, elemento de segurança (SE), 

controlador NFC e uma antena. 

O tipo de comunicação estabelecida entre dispositivos NFC são divididas 

em dois grupos: Comunicação ativa ou passiva. A primeira permite conexão peer-

to-peer suportando trafego bidirecional para transmissão de dados, já a conexão 

passiva comporta outros dois modos de conexão: Emulação de cartão e 

escrita/leitura. No primeiro modo o dispositivo equipado com NFC se comporta 

como um cartão inteligente, funcionando como uma chave para identificação e 

autorização. O segundo modo passivo permite que o dispositivo leia informações 

de etiquetas com tecnologia NFC ou RFID (ALESSANDRO CUNHA, 2016).  

 

4 APLICAÇÕES DA TECNOLOGIA 

 

O Bluetooth se impõe, hoje, como a referência em PNC (personal nerwork 

connectivity), possibilitando aplicações de baixo custo, tamanho e alcance entre 

computadores, celulares e outros dispositivos móveis inteligentes (BOUHENGUEL; 

MAHGOUB; MOHAMMAD, 2008). Segundo (SIQUEIRA, 2006) mais de 2100 

empresas no mundo todo utilizam o padrão Bluetooth, isso devido ao mesmo 

abranger uma vasta gama de aplicações. Já a tecnologia NFC teve sua propagação 

em um período mais recente e não conta com tantos usuários, mas se mostra uma 

tecnologia promissora com a popularização dos dispositivos inteligentes (LUNA et 

al., 2017).  

Os dois padrões de comunicação apresentados têm o mesmo objetivo: 

realizar troca de dados com outros dispositivos. Mas na prática as tecnologias têm 

aplicações diferentes que condizem com suas características. Nas pulseiras, o 

bluetooth é usado para troca de dados em grande volume, com maior frequência 

em períodos e situações programadas. Vale ressaltar que o bluetooth é o 

responsável pela troca de dados com os smartphones, principal aplicação das 

tecnologias de comunicação nas smartbands. Entre as funções que as pulseiras 

realizam através da comunicação bluetooth pode-se citar: envio dos dados 

coletados pelos sensores a dispositivos conectados, recebimento de dados de 

aplicativos para notificação e controle remoto dos dispositivos conectados.   
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No caso da conexão NFC o seu maior uso é para situações de autenticação 

e identificação através da aproximação da smartband a um receptor (outro chip 

NFC). Esta aplicação é geralmente utilizada para efetuar pagamentos, abrir 

fechaduras eletrônicas e automação de tarefas e ambientes.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De forma geral, considera-se que o assunto em questão está em elevada 

evolução, visto que, há uma década a existência de wearables era praticamente 

imperceptível no cenário local. Coletar e compreender as tecnologias de 

comunicação utilizadas permitem o desenvolvimento de diversas aplicações 

paralelas, possibilitando a interação facilitada entre dispositivos. O presente artigo 

será utilizado como referência para o desenvolvimento de um sistema de aquisição, 

tratamento e armazenamento de dados, dos sinais vitais, apontados por 

smartbands, com o intuito de acompanhar e aprimorar atividades realizadas na 

instituição APAE de criciúma. 
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Resumo: Observa-se ao ministrar nas unidades curriculares de Projeto e Instalações Hidrossanitárias uma 
grande dificuldade de aprendizagem por parte dos estudantes, principalmente no que diz respeito à 
representação e dimensionamento de seus projetos. Levanta-se a hipótese que a problemática identificada 
tem origem na pouca capacidade em materializar na prática a parte conceitual ministrada. A exemplificação 
do conteúdo fica limitada a vídeos e imagens que não conseguem transmitir com plenitude o que um 
modelo físico poderia alcançar. O objetivo deste projeto foi oferecer aos alunos dos Cursos Técnicos de 
Edificações - Campus Criciúma, em todas as suas modalidades, uma melhor compreensão prática e 
espacial de um sistema predial de esgoto sanitário a partir da elaboração e execução de um modelo 
tridimensional composto por banheiros, área de serviço e cozinha, em escala natural. O planejamento e 
execução dos trabalhos foram divididas dividido em cinco etapas: Etapa 1 – concepção projetual; Etapa 2 – 
divisão das equipes para o planejamento, segurança, higiene, registro de dados e controle de materiais 
utilizados na obra; Etapa 3 – execução do projeto; Etapa 4 – inspeção e ensaio de funcionamento do 
sistema; Etapa 5 – elaboração de um Manual de Projeto e Prática. A execução das atividades, iniciado em 
2017 e concluído 2018 se concentrou, em sua maioria, nos estudantes das unidades curriculares de Projeto 
e Instalações Hidrossanitárias II (modalidade subsequente). Por ser tratar de uma pesquisa de caráter 
exploratório, o tratamento de dados da pesquisa se deu de forma qualitativa. Ao final dos trabalhos, 
observou-se que as experiências proporcionadas pelo projeto obtiveram êxito tanto na formação dos 
estudantes envolvidos como na construção de um novo ambiente e ensino-aprendizagem para os futuros 
alunos. 
 
Palavras-Chave: Ensino, Aprendizagem, Projeto Hidrossanitário, 

1. INTRODUÇÃO 

As unidades curriculares de Projeto e Instalações Hidrossanitárias tem como 

um de seus objetivos específicos dimensionar e representar as instalações prediais de 

água e esgoto sanitário. Trata-se da primeira etapa a ser vencida em sala de aula para se 

alcançar o objetivo principal que é proporcionar ao aluno a compreensão do 

funcionamento e dimensionamento do sistema hidrossanitário de uma edificação. 

Em um projeto hidrossanitário de esgoto, a NBR 8160/99 – Sistemas Prediais 

de Esgoto Sanitário – Projeto e Execução, estabelece que o objetivo principal do sistema 

é coletar e afastar da edificação todos os despejos provenientes do uso da água para fins 

higiênicos, encaminhando-os para um destino adequado. Conceito este que, em geral, os 

estudantes destas unidades curriculares no Instituto Federal de Santa Catarina, campus 

Criciúma, possuem uma boa compreensão. 

Entretanto, é comum os docentes destas unidades constatarem uma grande 

dificuldade por parte dos alunos, tanto nas modalidades integrado como subsequente, em 
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compreender como se dá o dimensionamento das instalações e, principalmente, a sua 

representação. 

A hipótese levantada é que o obstáculo encontrado no aprendizado destes 

alunos seja justificado pelo fato de não conseguirem materializar o projeto concebido, ou 

seja, entender como pode ser executado.  

O objetivo deste projeto visa oferecer aos alunos dos Cursos Técnicos de 

Edificações, ofertados pelo Campus Criciúma, em todas as suas modalidades, uma 

melhor compreensão prática e espacial das instalações prediais de água fria e esgoto 

sanitário a partir da elaboração e execução de um modelo tridimensional composto por 

banheiro, área de serviço e cozinha, em escala natural. 

Intenciona-se com isso alcançar uma melhor interação entre a teoria ministrada 

em sala de aula e a prática construtiva por meio da concepção física de um sistema 

predial de esgoto sanitário adequado a uma residência de até 80m² e, consequentemente, 

proporcionar um novo ambiente de ensino e aprendizagem para futuras turmas 

ingressantes no curso. 

De encontro a este contexto de facilidade na aprendizagem conceitual, há, já 

na parte de concepção projetual destas mesmas Instalações, uma grande dificuldade por 

parte dos alunos no sentido de conseguir materializar o que fora compreendido. Como 

salientado anteriormente, acredita-se haver poucas referências práticas que possam 

servir de ilustração nesse processo de ensino-aprendizagem.  

Sánchez Vásquez (1968) explica que para o homem comum a prática é 

autosuficiente, ou seja, fala por si mesma. Nessa perspectiva a atividade teórica – 

imprática, isto é, improdutiva ou inútil por excelência – se lhe torna estranha; não 

reconhece nela o que ele considera como seu verdadeiro ser, seu ser prático utilitário 

(SÁNCHEZ VÁSQUEZ,1968, p. 14). 

A teoria não está desvinculada da prática, nem esta da teoria. Considerado 

dessa maneira o sentido do conhecimento que é desenvolvido em sala de aula é teórico-

prático à medida que para ensinar o professor deveria estabelecer relações necessárias 

para desenvolver os conceitos. Dessa maneira o conhecimento não acontece em um 

momento teórico e em outro prático. Ele é ao mesmo tempo teórico-prático.  

Além disso, no que diz respeito à atividade projetual em si, Rosso (1980) 

salienta que em projeto de edificações deve-se aplicar os princípios de planejamento, 

organização e gestão, buscando eliminar a casualidade nas decisões e incrementar a 

produtividade nos processos para atender ao programa da edificação nos aspectos 

funcionais, técnicos e econômicos. Portanto, se há um distanciamento entre teoria e 

prática e os alunos não conseguem fazer a ligação entre a atividade de concepção 

projetual a sua posterior execução, não já como eliminar os possíveis imprevistos e 

diferenças que costumam ocorrer ao longo do processo.  
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Diante disso, no desenvolvimento da atividade proposta, os alunos terão a 

oportunidade de trabalhar com os materiais e equipamentos necessários e adequados em 

uma obra de Instalações Hidrossanitárias de Esgoto, assim como aprofundar o 

conhecimento em planejamento de obras e gestão de equipes, competências necessárias 

ao exercício profissional. 

2. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório, caracterizada como não 

participante, que adotou o procedimento metodológico descritivo para se obter os 

resultados acerca do problema estudado. O tratamento de dados da pesquisa se deu de 

forma qualitativa. 

O Projeto de Pesquisa para construção do Laboratório Hidrossanitário foi 

dividido em cinco etapas, resumidamente identificadas da seguinte maneira: Etapa 1 – 

concepção projetual elaborada pelos alunos de um sistema de esgoto sanitário residencial 

contendo banheiro, lavabo, cozinha e área de serviço conforme espaço disponível no 

campus; Etapa 2 – divisão das equipes de alunos para o planejamento, segurança, 

higiene, registro de dados e controle de materiais utilizados na obra; Etapa 3 – execução 

do projeto; Etapa 4 – inspeção e ensaio de funcionamento do sistema; Etapa 5 – 

elaboração de um Manual de Projeto e Prática. 

Em razão da costumeira experiência e aptidão prática que os alunos da 

modalidade subsequente apresentam, especialmente do módulo IV, as turmas da unidade 

curricular Projeto de Instalações Hidrossanitárias II ficaram responsáveis pela execução 

dos trabalhos. 

Previamente planejado para ser realizado por completo em 2017 o projeto 

precisou ser submetido por mais uma vez em 2018 em razão das dificuldades 

encontradas para conclusão dos trabalhos em um único semestre.  

Em 2017, o projeto de pesquisa conseguiu executar as quatro primeiras etapas 

do planejamento inicialmente previsto. Em 2018, em razão da necessidade de otimização 

espaço do destinado ao laboratório, a concepção projetual inicial foi revista e reduzida 

para três ambientes – banheiro, área de serviço e cozinha. Passado o período de 

incertezas, o projeto foi concluído em 2018.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No primeiro semestre de 2017, deu-se início a execução da Etapa I, com a 

elaboração do projeto arquitetônico com quatro ambientes distintos - banheiro, lavabo, 

cozinha e área de serviço – assim como, o sistema de esgoto sanitário destes espaços, 

desenvolvidos pelos alunos da turma Projeto de Instalações Hidrossanitárias II - 

modalidade Subsequente, módulo IV, 2017-1 (Figura 1). O espaço reservado ao projeto ISSN: 2526-4044 p. 634 - 1125
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passou a se denominar Laboratório Hidrossanitário e unidades curriculares afins também 

trabalharam no mesmo local, tais como Projeto de Instalações Hidrossanitárias I 

(modalidade Subsequente, módulo III) sob coordenação do professor Daniel Comin da 

Silva e Práticas Construtivas (modalidade Integrado, ano III) sob coordenação do 

professor Anderson Augusto Muller. 

Figura 1- Planta baixa do projeto de esgoto sanitário produzido pelos alunos. 

 
Fonte: Acervo dos autores (2017) 

Ao longo do segundo semestre de 2017 foi colocada em prática a Etapa 2 - 

planejamento, segurança, higiene, registro de dados e controle de materiais utilizados 

durante a execução do projeto. Os alunos da turma de Projeto de Instalações 

Hidrossanitárias II - modalidade Subsequente, módulo IV. 2017-2, foram reunidos em três 

grupos. Para cada grupo de atribuições, procurou-se distribui-los de forma equilibrada 

respeitando o conhecimento e aptidões prévios de cada um, conforme estes se 

identificavam com as atividades a serem desenvolvidas. Os grupos ficaram assim 

distribuídos: Equipe 1: Planejamento e Execução da Obra; Equipe 2: Controle de 

Materiais, ferramentas e resíduos; Equipe 3: Elaboração do diário de obra e relatório final 

No final de outubro se deu a revisão dos materiais e equipamentos necessários 

para execução do projeto, sendo adquiridos em lojas próximas ao campus em novembro 

de 2017. As dificuldades de conciliação de horários e conteúdos ministrados na turma 

permitiram que a Etapa 3 – execução do projeto iniciasse apenas no final de novembro. 

Cabe lembrar que, dias antes, os alunos da turma de Projeto de Instalações 

Hidrossanitárias I - modalidade Subsequente, módulo III, 2017-2 já haviam iniciado a 

execução das instalações de água fria e quente do laboratório, sob coordenação do 

professor Daniel Comin da Silva. 
ISSN: 2526-4044 p. 635 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

Com as equipes previamente divididas, cada grupo se responsabilizou em 

realizar as suas atribuições (Figura 2 – imagens 1 e 2). Dos quatro ambientes propostos 

no projeto apenas o banheiro e o lavabo foram executados em 2017. Mesmo sem ter todo 

o sistema de esgoto concluído, foi possível realizar, parcialmente, a Etapa 4 – inspeção e 

ensaio de funcionamento do sistema - com objetivo de verificar a devida fixação dos 

ramais e identificar a presença de algum material estranho no interior das tubulações, 

conforme recomenda a NBR 8160/99 (Figura 2 – imagem 3). 

Figura 2- Imagens 1 e 2 - Execução do projeto (Etapa 3); Imagem 3 – Inspeção do 
sistema (Etapa 4). 

 
Fonte: Acervo dos autores (2017) 

Observou-se que durante todo o momento as equipes 1 e 2 interagiam 

constantemente nas tomadas de decisão, sobretudo durante a marcação dos eixos de 

conexão dos aparelhos sanitários (lavatórios e vasos sanitários) aos ramais de descarga 

e caixas sifonadas, e destes para os ramais de esgoto. Ressalta-se que em ambas as 

equipes havia alunos com experiência em construção civil, o que propiciou a estes uma 

relativa liderança sobre os demais alunos e, consequentemente, influenciando na 

resolução dos problemas encontrados, tais como, assentamento das tubulações 

respeitando as inclinações previstas na NBR 8160/99 e a fixação das tubulações na 

parede de gesso acartonado. 

Não havendo mais prazo para prosseguimento das atividades em 2017, se fez 

necessário dar continuidade aos trabalhos no ano seguinte. A execução da instalação 

hidrossanitária remanescente – cozinha e área de serviço, se deram no segundo 

semestre de 2018. Contudo, cabe ressaltar, que em razão da necessidade de otimização 

do espaço físico na qual foi construído o Laboratório de Hidrossanitário, parte do que foi 

executado em 2017 precisou ser removido. 
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Com isso, a instalação hidrossanitária do lavabo foi desmontada, e a instalação 

da cozinha e área de serviço foram reorganizados. Além disso, toda a instalação de 

esgoto adjacente, como caixa de gordura e caixas de inspeção também foram otimizados, 

resultando em um espaço menor, porém preservando as características do modelo 

didático previamente proposto. Para locação destes dispositivos, foi previsto a instalação 

de um deck de madeira com assoalho em OSB 9,5mm. Os ajustes na versão digital do 

projeto das instalações foram realizados pelos coordenadores do projeto de pesquisa 

(Figura 3).  

Figura 3 - Imagem 1 – Área suprimida do projeto original (destaque em vermelho); 
Imagem 2 – Representação em 3D da área otimizada; 

 
Fonte: Acervo dos autores (2018) 

Superado este cenário de expectativas e revisões, duas etapas foram 

executadas paralelamente: a divisão de equipes (Etapa 2), assim como em 2017, e a 

execução do projeto (Etapa 3). A execução das instalações hidrossanitárias ficou sob 

orientação da professora Juliana Pereira Pimentel, realizadas pelos alunos da turma de 

Projeto de Instalações Hidrossanitárias II - modalidade Subsequente, módulo IV, 2018-2, 

na primeira semana do mês de dezembro de 2018 (Figura 4). Os aparelhos sanitários do 

banheiro foram instalados sob suportes metálicos com base em OSB 9,5mm. 

 

 

Figura 4 – Alunos trabalhando na execução das instalações remanescentes. 

 
Fonte: Acervo dos autores (2018) 

Assim como em 2017, durante todo o período a equipe 3 registrou o 

andamento dos trabalhos em anotações no diário de obra e em uma série de fotografias, 

para posterior elaboração de um relatório. Ao finalizar os trabalhos da noite, a equipe 2 ISSN: 2526-4044 p. 637 - 1125
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com auxílio de outros colegas finalizaram a limpeza do laboratório e o recolhimento das 

ferramentas e demais materiais utilizados. 

Na sequência, os trabalhos de execução do deck de madeira foram executados 

pelos professores André Michels Chibiaqui e Caio Cesar Veloso Acosta, com auxílio dos 

técnicos de laboratório da área da construção civil. O simulacro da caixa de gordura e 

caixas de inspeções foram executados ao longo deste deck (Figura 5). Alunos da turma 

de Práticas e Tecnologias da Construção 2, modalidade Integrado, também colaboraram 

com os trabalhos de acabamento do Laboratório Hidrossanitário, tais como instalação dos 

aparelhos sanitários e a brita para assentamento das tubulações. 

Figura 5- Imagem 1 – Instalação de esgoto concluído e compatibilizado com a instalação 
de agua. Destaque para o deck em OSB; Imagem 2 – Aparelhos sanitários instalados 
conforme projeto. 

 
Fonte: Acervo dos autores (2018) 

Ao final dos trabalhos, não foi possível os alunos fazerem inspeção e ensaio de 

funcionamento do sistema (Etapa 4) - conforme recomenda a norma visto que o sistema 

não estava devidamente estanque. Além disso, assim como em 2017, pretendia-se ao 

final dos trabalhos elaborar um Manual de Projeto e Prática (Etapa 5). Em razão do tempo 

disponível para os alunos sistematizarem todos as informações registradas não foi 

possível realizá-lo. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Levando-se em conta os resultados inicialmente esperados pelo projeto de 

pesquisa pode-se considerar que esta pesquisa obteve êxito em praticamente todos eles. 

Embora a execução tenha ficado limitada, em grande parte, aos alunos da 

turma de Projeto de Instalações Hidrossanitárias II - modalidade Subsequente, módulo IV 

a multidisciplinaridade desejada foi alcançada por meio da interação com outras unidades 

curriculares supracitadas. 

A realização de cada etapa prevista no projeto de pesquisa, sobretudo, a etapa 

de execução da instalação sanitária possibilitou aos alunos a identificação visual dos 
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componentes das instalações de esgoto assim como das demais instalações 

hidrossanitárias, visto que os projetos de água fria e água quente também foram 

executados paralelamente.  

Aliás, a realização deste projeto de pesquisa permitiu aos alunos uma melhor 

compreensão de como se deve conceber, planejar e, efetivamente, executar uma “obra” 

em equipe, aprimorando competências que de fato são necessárias durante o exercício 

da vida prática e profissional. Infelizmente, o pouco tempo hábil inviabilizou a elaboração 

do Manual de Projeto e Prática (Etapa 5). A razão de não haver bolsistas destacados para 

esta tarefa é um possível fator que dificultou a execução desta etapa. 

Por fim, a pesquisa obteve êxito como um instrumento de importância social, 

uma vez que os resultados obtidos pelo projeto executado refletirão em um espaço físico 

mais adequado ao processo de ensino e aprendizagem. Com isso, se ganha em formação 

de qualidade e contribui-se para as preocupações relativas à permanência e êxito na 

instituição  
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Resumo: A eflorescência é um defeito de superfície encontrado especialmente na área da construção civil 
que ocorre também em geopolímeros, produto que vem sendo estudado como principal substituto ao cimento 
Portland por suas características apresentadas e adicionalmente pela sua menor emissão de CO².  Levando 
em conta o potencial de aplicação do geopolímero, propõe-se o estudo para definição das possíveis causas 
e soluções da eflorescência, a fim de melhorar as características visuais desta tipologia de produto. Foram 
avaliadas as razões molares e elementos químicos presentes na formulação do geopolímero, condições 
ambientes na sua preparação para ensaios e ao seu término, bem como em seu tempo de cura, no intuito de 
extinguir ou amenizar a eflorescência e expor suas possíveis deficiências. Aprofundando no assunto foram 
obtidos alguns resultados comprovados em ensaios mecânicos e químicos para um melhor discernimento 
sobre seus princípios e processos de formação do defeito. O método empregado para a produção desse 
arquivo buscou parâmetros para soluções ao lidar com esse problema, além do estímulo em explorar novas 
soluções inspiradas pelas propostas no texto, exibindo uma revisão rápida e concisa para aquisição de 
conhecimento e formação de massa crítica. A extinção da eflorescência trata-se de um desafio, pelo fato das 
variáveis envolvidas na composição de geopolímero, tais como aditivos, ativadores alcalinos e resíduos 
diversos.  
 
Palavras-Chave: Eflorescência, geopolímero, sustentabilidade.   
 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O geopolímero é conhecido como “concreto verde” (ISAIA e GASTALDINI, 2009) 

por poder ser aplicado em diversas áreas idênticas a do cimento comum, além de possuir 

características formadoras aliadas a sustentabilidade. Este produto vem sendo rodeado por 

diversos estudos pela denominação de um produto promissor em que várias composições 

provaram sua capacidade de grande resistência mecânica, processo do tempo de cura 

rápido, vantagem de trabalhar adepto a diversos resíduos e aditivos, entre outros (CHENG 

e CHIU, 2003; HAJIMOHAMMADI e colab., 2019; SINGH e colab., 2015). 

A formação dos novos geopolímeros no que diz relação a substituição do 

cimento Portland em busca de maior sustentabilidade e menor emissão de CO2 na 

atmosfera (PROVIS e BERNAL, 2014), (ZHANG e colab., 2018) traz um material mais 

sustentável, e por vezes mais duradouro e resistente. Várias composições geopoliméricas 
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se destacaram em testes feitos como a NBR 7215, principais ensaios levados em 

consideração no cimento Portland comum. 

Geopolímeros com razões molares em ranges dentro de parâmetros estudados 

por reconhecidos autores, são essenciais para a interpretação de um cimento adequado 

aos requisitos que precisa cumprir, ponto positivo para sua inserção no mercado. Um dos 

maiores desafios para a comercialização do geopolímero está relacionado à eflorescência, 

problema comum em cerâmica vermelha, que trata-se de, “sais brancos” na superfície do 

produto, não afetando sua estrutura (ZHANG e colab., 2018), porém comprometendo a 

apresentação do produto, algumas causas tem sido listadas na bibliografia como se seu 

princípio está associado aos primeiros dias de cura, condições ambientes ou possíveis 

fatores posteriores aos ensaios mecânicos. 

O seguinte estudo tem como objetivo fundamentar e dissertar sobre as possíveis 

causas e soluções da eflorescência no geopolímero com base em um banco de artigos e 

análises, conduzindo o leitor a informação e implementação de métodos ao lidar com este 

problema, apresentando uma revisão e contribuição a atenuação desse empecilho estético 

indesejado.  

 

2 GEOPOLÍMERO 

 

O processo de produção de geopolímeros consiste no uso de precursores 

compostos de sílica (SiO2) e alumina (Al2O3) que em contato com meio aquoso altamente 

alcalino, formam estruturas tridimensionais em que átomos de oxigênio são partilhados.  A 

principal diretriz para a ocorrência da síntese é a necessidade de uso de ligantes minerais 

de microestrutura amorfa à semicristalina, e ativadores alcalinos de elevado pH 

(DAVIDOVITS, 1988; DAVIDOVITS, 1999; MA, AWANG, e OMAR, 2018), para que, sob 

pressão atmosférica, ocorra o endurecimento em temperaturas abaixo de 150 °C 

(DAVIDOVITS, 1988).  

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 poli condensação, formando assim, um gel que é 

transformado em rede tridimensional de estrutura silico-aluminato (DAVIDOVITS, 1988; 

DAVIDOVITS, 1999; FENG et al, 2012). O hidróxido de sódio líquido NaOH é utilizado neste 

projeto atuando como ativador alcalino. O silicato de sódio é utilizado como fonte de sílica 

a fim de alcançar as razões molares ideais, haja vista a impossibilidade disto apenas com 

uso de argilominerais.  
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A principal aplicação que se busca para o geopolímero, está na substituição do 

cimento Portland, devido à reduções de 80% nas emissões de CO2 durante sua fabricação, 

em comparação ao cimento comum, bem como em razão das suas características técnicas 

e mecânicas que permite o seu uso como material de engenharia (DAVIDOVITS, 1988).  

Neste intuito, vários pesquisadores apostam no geopolímero, que desde sua descoberta 

vem sendo testado com diversas composições, diferentes ligações de aluminossilicatos, 

aditivos e razões molares. Esse cimento é visto como possível substituto do cimento 

Portland comum (SANTOS et al., 2015), por já ter provado a capacidade de alcançar 

características qualitativas semelhantes e até mesmo superiores. 

Entende-se que a alta resistência mecânica encontrada nas formulações 

geopoliméricas, destacada essencialmente pelos bons resultados em ensaios como o NBR 

7215 de determinação da resistência a compressão está associada principalmente a dois 

fatores, no qual são a formação do gel aluminossilicato amorfo e as razões molares entre 

Si/Al correlacionadas diretamente com o tipo de aditivo utilizado, por exemplo, cerâmica 

vermelha, cinzas de casca de arroz, cinzas volantes, cinzas leves de termelétrica, 

metacaulim. 

 

3 EFLORESCÊNCIA 

 

A eflorescência pode ser denominada como um problema estético por não afetar a 

estrutura dos produtos, encontrada na maioria dos casos em obras de construções civis e 

visualmente descrita como “sais brancos” conforme apresenta a figura 1 suas causas vão 

desde os primeiros procedimentos na formação dos materiais, até seus ensaios mecânicos 

e condições ambientes a que lhe estão sujeitas. A eflorescência não é descrita como um 

problema apenas no geopolímero, sendo identificada in loco na cerâmica comum e 

vermelha, seja em tijolos, azulejos, entre outros (BALATON e GONÇALVES, 2017). 

 

Figura 01 – Eflorescência em corpo de prova de geopolímero  

c  
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Fonte: Autor. 

 

3.1 Processos de formação e composição 

 

As razões molares parametrais, dentro de faixas especificadas por autores 

reconhecidos é uma característica determinadora de “bons” geopolímeros (DAVIDOVITS, 

1988; DAVIDOVITS, 1999), como mostra a tabela 1. Formações que não se encaixam 

nessas faixas podem estar associadas à maior tendência de formação da eflorescência. 

Estudos relatam a relação em massa silicato de sódio/hidróxido de sódio relacionada 

diretamente a resistência a compressão. Esse fator também atua diretamente com o 

surgimento da eflorescência, podendo estar associada a seu contato com água e por esses 

dois componentes/ativadores serem responsáveis praticamente por todo o CO2 da estrutura 

geopolimérica, um gás que também é apontado por autores como possível causa da 

eflorescência. O uso de sódio com ligações de teor altamente alcalino é denominado fraco 

explanando outro fator de surgimento da eflorescência (DIAS, 2012). 

Tabela 1 - Razões molares de referência para a obtenção de geopolímero 

 

Fonte: (Davidovits, 1988; Davidovits, 1999). 

 

O uso de alguns produtos em suas formulações também é uma causa possível, 

visto que seus íons e componentes ao serem colocados em algumas situações de 

temperatura, ou condições adversas, podem estar resultando no surgimento da 

eflorescência.  

De acordo com (DOW e GLASSER, 2003) a razão entre massa líquida e sólida 

que proporciona a trabalhabilidade no produto é maior em relação a requerida pelos 

cimentos comuns. Essa razão influencia diretamente na eflorescência simultaneamente 

com a escolha da cinza volante por possuir variadas propriedades de tamanho e 

distribuição de partículas, já independendo das quantias líquidas utilizadas para misturar. 

A lenta reação de alguns componentes das cinzas volantes, faz com que os álcalis sejam 

utilizados por vezes em excesso com a finalidade de se obter um processo mais rápido de 

endurecimento. O teor alcalino muito maior que o cimento Portland possui idem as 

finalidades de alcançar características desejadas como resistência útil e desenvolvimento 

para aplicação comercial e de construção. Aliado ao contato com água ou umidade, esse 

Relação de óxidos Razão Molar

SiO2/Al2O3 3,30-4,50

Na2O/Al2O3 0,80-1,60

Na2O/SiO2 0,20-0,48

H2O/Na2O 10,0-25,0
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teor alcalino pode sujeitar o geopolímero a eflorescência, pois a alta alcalinidade aumenta 

a taxa de absorção de CO2 em um ambiente aquoso (ZHANG e colab., 2018), (XUE e 

colab., 2018). 

 

3.2 Contato com a atmosfera e estrutura química 

 

Em conformidade com (DIAS, 2012) e (KANG e KWON, 2017) que utilizou a 

análise por espectroscopia de absorção atômica (AAS, AA-7000), a eflorescência está 

totalmente ligada ao excesso do íon alcalino Na+ ou K+ e que normalmente é descrita como 

hidrato de carbonato de sódio (Na3H(CO3)·2H2O) ou carbonato de sódio.  

Diferente de (DOW e GLASSER, 2003), (ZHANG e colab., 2018) (KANG e 

KWON, 2017) onde o processo ocorre no cimento AASC com o subproduto lama vermelha. 

A eflorescência é descrita como uma migração de sal de Ca2+ solúvel para a superfície de 

um material poroso, iniciando com uma perda estética, seguida de uma redução de força, 

lixiviando os hidratos de cimento. Com uma relação direta ao geopolímero, os ligantes com 

ativadores de sódio (podemos exemplificar o uso do hidróxido de sódio utilizado como 

ativador alcalino) foram relatados como maiores componentes danosos a eflorescência. 

Especialmente pelo fato de que o aumento de Na2O em estado não reagido causa um 

movimento relativamente fácil de íons de sódio na estrutura de aluminosilicato (principal 

ligação geopolimérica), produto aditivado pelo álcali.  

Outro estudo (ZHANG e colab., 2018) também se refere a eflorescência como 

um processo de carbonatação que envolve a dissolução e difusão do Ca2+, porém em 

conjunto com a dissolução do CO2 atmosférico agindo na superfície do líquido e 

precipitando o carbonato de cálcio (CaCO3) durante a secagem.  

 

3.3 Temperatura e tempo de cura 

 

O seu tempo de cura e temperatura dos processos formativos vem se mostrando 

como uma das causas do surgimento da eflorescência. Em um estudo (DIAS, 2012) foram 

feitas 12 argamassas, variando proporções de hidróxido de cálcio e as temperaturas de 

cura sendo 3 tipos respectivamente a aproximadamente 25°C (temperatura ambiente), 

60°C, 80°C e 100°C. A quantidade de cimento aluminoso diferenciou em substituição a 

cinzas volantes em 3 argamassas, totalizando 15 tipos diferentes. As argamassas curadas 

a tempo ambiente tiveram uma maior aparição de eflorescências pelo crescente teor de 

hidróxido de cálcio que causa eflorescência em geopolímeros a base de cinzas volantes, 

foi notada que as eflorescências ocorrem primordialmente nas primeiras horas em que o 
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geopolímero entra em contato com a atmosfera e que tendem a estabilizar após esse 

tempo. As demais 9 amostras que tiveram cura térmica em temperaturas elevadas 24 horas 

após a desmoldagem não apresentaram qualquer tipo de formação de eflorescências. As 

argamassas feitas com cimento aluminoso reuniram um resultado contrário do esperado, 

ao invés da redução das eflorescências houve um aumento significativo no seu 

aparecimento. Esses resultados concluíram que a adição de hidróxido de cálcio e cimento 

aluminoso aumenta o sinal de eflorescência.  

Em uma pesquisa (TEMUUJIN e colab., 2009) desempenharam amostras 

curadas em temperatura ambiente (todas apresentaram eflorescência) e amostras a 70ºC 

(nenhuma amostra apresentou eflorescência). Com as análises realizadas através do SEM-

EDS foi demonstrado que a eflorescência era constituída por Na (Sódio), O (oxigênio), P 

(fósforo), indicando a formação de fosfato de sódio.  

Levando em consideração que as amostras colocadas em elevadas 

temperaturas não progrediram com a eflorescência, entende-se que houve uma completa 

incorporação dos átomos de Na e P na estrutura do geopolímero, o fosfato de sódio não 

comumente encontrado na base da eflorescência (normalmente é encontrado o hidrato de 

carbonato de cálcio) pode ser explicado pelas propriedades da cinza volante empregada 

no processo de formação, o que levou a uma dissolução imperfeita e baixos níveis de 

geopolimerização, a partir das informações foi encontrado mais um meio de possível 

inibição da eflorescência, e a ideia de um estudo mais aprofundado do cinza leve (aditivo 

de nosso geopolímero). 

 

3.4 Água e umidade 

A água e/ou umidade encontrada na superfície, poros, microporos ou 

macroporos seja em condições de cura ou formação se mostrou fortemente influenciadora 

na aparição da eflorescência.  

Em um estudo (XUE e colab., 2018) como solução para o desaparecimento da 

eflorescência foi testada a mudança na superfície do silano, fazendo com que a superfície 

de fato se tornasse hidrofóbica e não hidrofílica como de princípio. Levando em 

consideração que se focou na umidade como principal fator do surgimento da eflorescência, 

a hidrofobicidade manipulada pela mudança na superfície do silano teve grandes resultados 

ao demonstrar uma grande diferença em relação a não modificada. Foi concluído que a 

hidrofobicidade superficial inibiu a absorção capilar de água e a difusão de umidade para 

fora, eliminando grande parte da eflorescência. 

 Outro fator são os macroporos encontrados nos geopolímeros que podem ter 

uma grande importância para o início da eflorescência, pois é sugerido que o encontro entre 
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a água e possíveis componentes de metais alcalinos escapados da formação geopolimérica 

causam a eflorescência, por meio da microscopia óptica foi visto que a eflorescência tem 

seu surgimento nesses macroporos (KANG e KWON, 2017). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Não há um efeito de maior proporção da eflorescência causado no geopolímero 

do que o estético, porém, a eliminação do defeito é um desafio aos pesquisadores por ser 

um processo muito recorrente e presente nas formulações. Diversas soluções foram 

abordadas para serem testadas em cada produto, indiferente de sua composição, porém 

não há garantia de desaparecimento em comum, devido a cada geopolímero possuir suas 

próprias particularidades devido ao uso de diferentes percursores. 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Este projeto é desenvolvido e financiado pela Companhia de Geração Térmica 
de Energia Elétrica (CGTEE) para o programa "Pesquisa e Desenvolvimento" 
regulamentado pela ANEEL. Os autores gostariam de agradecer CGTEE pelo suporte. 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NBR 7215 (1996), Cimento 
Portland-Determinação da resistência à compressão. Rio de Janeiro. 

BALATON, Vitor T e GONÇALVES, Paulo S. Incorporação de Resíduos Sólidos 
Galvânicos em Massas de Cerâmica Incorporação de Resíduos Sólidos Galvânicos 
em Massas de Cerâmica Vermelha. n. October, 2017. 

CHENG, T W e CHIU, J P. Fire-resistant geopolymer produced by granulated blast 
furnace slag. v. 16, p. 205–210, 2003. 

DAVIDOVITS, J. Chemistry of Geopolymeric Systems, Terminology. In: Second 
international conference geopolymère, Saint-Quentin, France, 1999. Proceedings... 
France, 1999. 

DAVIDOVITS, J., Morris, M. The Pyramids, an Enigma Solved. New York: Dorset 
Press,1988. 280 p. 

DIAS, Nuno. Geopolímeros : Contributos para a redução das eflorescências. 
Dissertação para obtenção do grau de Mestrado, 84. 2012. 

DOW, C. e GLASSER, F. P. Calcium carbonate efflorescence on Portland cement and 
building materials. Cement and Concrete Research, v. 33, n. 1, p. 147–154, 2003. 

ISSN: 2526-4044 p. 646 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

HAJIMOHAMMADI, Ailar e NGO, Tuan e VONGSVIVUT, Jitraporn. Interfacial chemistry 
of a fl y ash geopolymer and aggregates. Journal of Cleaner Production, v. 231, p. 980–
989, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.05.249>. 

ISAIA, GC e GASTALDINI, LG. Concrete sustainability with very high amount of fly 
ash and slag Sustentabilidade do concreto com altos teores de escória e cinzas 
volantes. v. 2, n. 3, p. 244–253, 2009. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/riem/v2n3/03.pdf>. 

KANG, Suk Pyo e KWON, Seung Jun. Effects of red mud and Alkali-Activated Slag 
Cement on efflorescence in cement mortar. Construction and Building Materials, v. 133, 
p. 459–467, 2017. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.12.123>. 

MA, C. K.; AWANG, A. Z.; OMAR, W. Structural and material performance of geopolymer 
concrete: A review. Construction and Building Materials, v. 186, p. 90–102, 2018. 

PROVIS, John L. e BERNAL, Susan A. Geopolymers and Related Alkali-Activated 
Materials. Annual Review of Materials Research, v. 44, n. 1, p. 299–327, 2014.SINGH, B 
e colab. Geopolymer concrete : A review of some recent developments. Construction 
and Building Materials, v. 85, p. 78–90, 2015. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.03.036>. 

TEMUUJIN, J e RIESSEN, A Van e WILLIAMS, R. Influence of calcium compounds on 
the mechanical properties of fly ash geopolymer pastes. v. 167, p. 82–88, 2009. 

XUE, Xiao e colab. Inhibiting efflorescence formation on fly ash–based geopolymer 
via silane surface modification. Cement and Concrete Composites, v. 94, n. August, p. 
43–52, 2018. 

ZHANG, Zuhua e colab. Efflorescence and subflorescence induced microstructural 
and mechanical evolution in fly ash-based geopolymers. Cement and Concrete 
Composites, v. 92, n. June 2015, p. 165–177, 2018. 

 

ISSN: 2526-4044 p. 647 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

PROPOSTA DE PROJETO PREVISIBILIDADE SOLAR APLICADA EM 
PLANTAS FOTOVOLTAICAS 

Augusto Scussel Garcia 
1

, Diego Luiz Da Luz De Souza 
2

, Cleber Lourenço Izidoro 
3

, 

Joao Mota Neto 
4 

 
1
 SATC – Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina/ augusto.garcia@satc.edu.br 
2 

SATC – Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina/ diego.souza@satc.edu.br 
3 

SATC – Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina/ cleber.izidoro@satc.edu.br 
4 

SATC – Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina/ joao.neto@satc.edu.br 
 

 
 
Resumo: A energia elétrica desde o seu descobrimento vem sendo a principal fonte de energia do mundo, 
presente ela em todos os lugares e realizando diversas aplicações, com o passar do tempo novas formas de 
gerar energia foram surgindo, através de estudo e pesquisa foi desenvolvida as redes de energia solar 
interligadas com a rede elétrica, passando assim a gerar energia através dos raios solares, produzindo 
energia renovável e limpa. A ideia é monitorar a produção de um sistema fotovoltaico presente na região de 
Goiânia - GO, e através da aquisição desses dados uma IA controlará a produção de uma termoelétrica, 
aumentando ou diminuindo conforme a energia que os painéis solares fornecerem. Prever a curto prazo uma 
estimativa da geração de energia elétrica. Torna-se complexo devido os inúmeros fatores que impactam na 
eficiência das placas solares tais como: radiação solar, dias muito quentes diminuem a eficiência das placas 
e sombreamento. Esses dados serão coletados com data e hora, temperatura, geração das placas solares 
em KWh. 
 
Palavras-Chave: energia solar, inteligência artificial, placa fotovoltaica. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

As placas fotovoltaicas estão crescendo de forma ascendente no mercado, 

diferente das hidrelétricas a energia solar é inesgotável. Embora, o sistema fotovoltaico 

ainda não faça parte da maioria das residências pelo seu custo elevado, estima-se com 

projetos de incentivos criado pelo governo, poderá a população aderir ao sistema com um 

preço reduzido, desmistificando-o como um sistema inacessível. 

Em alguns países europeus, como a Alemanha, esses sistemas estão em 

funcionamento há cerca de 30 anos, isso demonstra à pulação mundial que as placas 

fotovoltaicas são capazes de gerar energia elétrica limpa e de confiança (SANTOS, 2009). 

O Brasil é privilegiado por receber demasiada quantidade de irradiação solar o 

ano inteiro devido a ser cortado pela linha do equador. Em vista disto e, juntamente por ser 

o país mais extenso localizado na américa latina, possui área significativa para a instalação 

da energia solar (BRASIL, 2003). 

De maneira geral, as fontes renováveis como a biomassa, eólica e a recente 

solar fornecem 84% na matriz energética do Brasil nos últimos anos (PEPITONE, 2016). 

Em 2015 a quantidade de energia solar gerada foi pequena, cerca de 0,011% se comparada 
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com a geração estimada de 67 GWh. Todavia com o Plano Decenal da Expansão de 

Energia – PDE 2024, estima-se que em 2024 a energia solar produzida alcance o 1%. 

Apresentar um crescimento de 90% em 9 anos são resultados excelentes para toda matriz 

energética brasileira (BRASIL, 2015). 

Apesar das fontes renováveis apresentarem uma fração da energia se 

comparada as grandes centrais hidrelétrica, é interessante observar a possibilidade que 

esse sistema (grid-tie), disponibiliza para rede elétrica energia produzida em excesso 

(REVISTA ELETRÔNICA EM GESTÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA AMBIENTAL, 

2015). Com isso o produtor recebe um abate nas tarifas de energia de acordo com a 

produção gerada. 

Contudo, um dos desafios de ampliar a utilização da geração de energia através 

de plantas fotovoltaicas deve-se a sua intermitência na geração de energia elétrica devido 

as condições climáticas e, consequentemente, impacta na confiabilidade do sistema 

elétrico brasileiro interligado (MAYER et al., 2012). 

Para minimizar as incertezas geradas através dessa fonte de energia elétrica 

umas das rotas tecnológicas passives a serem adotas é um sistema de previsibilidade de 

geração de energia elétrica através de usinas fotovoltaicas. Dessa forma, o operador 

nacional do sistema elétrico (ONS) poderá acionar outras fontes de geração de energia 

elétrica de base, a fim de, evitar flutuações na qualidade de energia elétrica e ou colapsos 

momentâneos no fornecimento desse importante insumo. Corrobora-se nessa temática 

com a descrição da concepção de um sistema de previsibilidade de geração de energia 

elétrica através de uma planta fotovoltaica. Para captar os fatores naturais como irradiação 

solar, sombreamento, coeficiente de albedo, é feito um conjunto de sensores para adquirir 

esses dados e armazená-los em um banco de dados.  

 

2 METODOLOGIA 

 

O clima na região de Goiânia é tipicamente tropical, ou seja, de estação seca 

definida, justamente indicado ao aproveitamento solar, enquanto o nível dos rios e 

reservatórios baixa abruptamente. Na estação chuvosa, ou seja, no verão, ocorre 

justamente o contrário, pelo fato de haver umidade atmosférica em excesso e cobertura de 

nuvens. 
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Figura 01- Irradiação Solar Global no Brasil 

 

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (2016). 

 

Os sensores foram dispostos num raio de 3 km (com 6 Unidades de 

Monitoramento a serem instaladas em postes), a partir do controle central, objetiva-se 

remeter estes dados para a Unidade de Controle Central (UCC – ponto 1 da Figura 02), a 

ser instalada ao lado do parque fotovoltaico. Figura 02 – UCC (ponto 1) e raio para 

instalação de sensores, com sua posição sugerida. 

 

Figura 02 - Disposição do sensores na região de implementação da planta fotovoltaica 

 

Fonte: Autor.  
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Todos esses dados serão coletados através dos sensores e enviados com um 

intervalo de tempo curto, até a unidade de controle, uma inteligencia artificial será 

responsável pelo tratamento das informações obtidas, com o mecanismo de machine 

learning ela será capaz de desenvolver atividades como interpretar os valores recebidos 

dos sensores e realizar uma ação para determinadas condições. 

Ainda que a energia solar esteja em maxima eficiencia, apenas ela não sera o 

suficiente para alimentar toda a rede. Diminuir a queima de combustivel fossil gerando a 

mesma quantidade de energia em dias ensolarado.  

Nesses dias a inteligência artificial será ensinada a enviar uma mensagem 

destinada as usinas termoeletricas conforme os valores da produção solar aumentem ou 

decaem, mantendo assim a produção da rede estabilizada. 

Conforme o decorrer do dia há situações em que influenciam na geração das 

placas solares, como sombreamento causado pelas nuvens, sujeira nas placas, ou até uma 

mudança repentina no tempo acaba afetando de maneira negativa. Como os dados serão 

atualizados a curto prazo haverá uma pequena margem de erro, já que a tendencia da IA 

é buscar o aperfeiçoamento infinitamente. 

Conforme mencionado cada ponto será ocupado por um sensor piranômetro 

padrão secundário – SR20-D2 com saída modbus, esse instrumento tem uma faixa 

espectral de 285-3000 nm e meçará a radiação solar na região em torno da planta 

fotovoltaica. Será utilizado um sensor para verificar a umidade do ar modelo HR202L, no 

momento em que a umidade do ar começa a aumentar, presumasse que o tempo ficará 

nublado, ocasionando sombreamento causado pelas nuvens possivelmente resultando em 

chuva. O sensor WindObserver ll, será encarregado de monitorar a velocidade dos ventos 

na região, conforme aumenta a velocidade do vento resulta no movimento acelerado das 

nuvens, todos esses dados serão interligados pela rede neural exemplo, aumento dos 

ventos acompanhado de chuva, após algum tempo a inteligencia artificial, apenas com o 

aumento do vento ou da umidade, já poderá ter uma hipotese se virá chuva, ou se o tempo 

ficará nublado. Essas informações serão realizadas no Ponto 1 da Figura 02, e transmitida 

para as usinas termeletricas. 
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Figura 03 – Piranômetro padrão secundário – SR20-D2 

 

Fonte: Hukseflux Brasil 

 

Na figura acima está um dos sensores mencionado no parágrafo anterior, ele 

será o responsável por captar os dados da radiação solar e envia-los ao software que fará 

a exposição desses valores. Utilizaremos o software LABVIEW da National Instruments 

para realizar as aquisições e controle do sistema. 

Em dias extremamente quentes é normal que a base da placa fotovoltaica 

esquente e com o aumento do calor se expanda, diminuindo a produção da mesma devido 

à dificuldade das partículas se agitarem no material. O sombreamento é causado na maioria 

das vezes pelas nuvens que acabam bloqueando os raios solares, com tudo é necessário 

manter os painéis sempre limpos já que a poeira e folhas sobre eles resultam na diminuição 

de produção energética.  

 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em geral, o que se evidencia é que o Brasil tem um enorme potencial para 

produção de eletricidade por meio do sistema fotovoltaico, embora o custo ainda seja muito 

elevado para obter uma unidade produtora, os benefícios são nítidos, tanto na questão 

socioeconômica quanto ambiental, sendo uma energia solar considerada energia limpa e 

reduzindo a emissão de CO². 

O projeto traz consigo a missão de inovar tanto no setor energético, transmissão 

e receptação de dados diretamente na nuvem, quanto ao setor de inteligência artificial. 

Como a tecnologia muda constantemente, buscar o aperfeiçoamento em diversos 
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seguimentos transmite a ideia de enxergar além da visão, simplesmente pelo fato de dar 

sequência no avanço da tecnologia reduzindo o uso das energias não renováveis. 
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Resumo: O presente projeto traz como objetivo desenvolver um protótipo de robô para participar da 
RoboCup, competição internacional de robótica, na categoria Junior Rescue. A confecção do robô 
partiu da pesquisa e de experiências anteriores em campeonatos, seguido pelo planejamento e sua 
execução, com o desenvolvimento das partes mecânica, eletrônica e programacional, tendo por fim 
a integração de todas as áreas que resultaram no protótipo pronto para a competição. Decorrente 
do trabalho realizado, o projeto alcançou o terceiro lugar na edição de 2019, realizada em Sydney - 
Austrália, da RoboCup, trazendo grande reconhecimento para a equipe e, consequentemente, para 
o Brasil.  
Palavras-Chave: Robótica; Resgate; RoboCup; Internacional; Mecatrônica. 

 
1 INTRODUÇÃO 

Os desastres naturais estão em ascensão. Desde 1970, de acordo com a 

Organização das Nações Unidas, o número de eventos cataclísmicos quadruplicou no 

mundo todo. Mesmo com o passar das décadas e o avanço da ciência, continua sendo 

impossível evitá-los. Contudo, é possível torná-los menos fatais, lidando com seus 

impactos ambientais e sociais de maneira mais tecnológica e eficiente.  

Dentro dessa perspectiva de redução de danos, surge a ideia da aplicação de 

robôs em situações de desastre. Com eles, torna-se possível o resgate de vítimas, 

reconhecimento das características do local, além de processamento e troca de 

informações com uma equipe de controle humana. 

A tecnologia da robótica aplicada ao resgate e auxílio em situações de risco é 

bastante recente. O primeiro registro da utilização de robôs em uma situação de desastre 

foi no ataque terrorista às Torres Gêmeas (2001). Também drones foram utilizados no 

acidente nuclear de Fukushima Daiichi (2011) e em terremotos no Haiti (2011) e Nepal 

(2015). Já foram registradas mais de 50 ocorrências de utilização de robôs em ambientes 

de risco, número que evidencia o aumento do emprego desses artifícios em 

consequência de seus benefícios  (FEUILHERADE, 2017). 

Atualmente, visando o incentivo a pesquisa e o desenvolvimento de 

tecnologias, existem diversas competições educacionais de robótica, e, entre elas, a 

RoboCup. O objetivo do desenvolvimento do protótipo é participação nesse grande 
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desafio, enfrentando as adversidades e obstáculos propostos na categoria Rescue 

Junior. Ela engloba a capacidade de enfrentar terrenos acidentados realizando também 

tarefas de reconhecimento de imagem, cor e gás 𝐶𝐶2, simulando as possíveis ações 

necessárias em um ambiente inóspito de resgate.  

Para encarar a competição com sucesso, uma série de objetivos específicos 

são necessários: pesquisa aplicada em todas as áreas envolvidas, sobretudo mecânica, 

eletrônica e programação; desenvolvimento dos projetos e a sua execução; testes e 

aperfeiçoamentos e, por fim, divulgação dos resultados obtidos, para que o conhecimento 

siga sempre em evolução. 

A iniciativa para a produção do protótipo vem da disciplina “Práticas 

Profissionais”, do curso técnico em Mecatrônica do IFSC - Câmpus Criciúma. O ensino 

nesta unidade curricular é diretamente ligado à pesquisa, motivando os estudantes a 

utilizarem os conhecimentos adquiridos durante o curso para desenvolver um projeto 

final. A aplicação do robô na RoboCup 2019, que aconteceu na Austrália, além da 

divulgação do trabalho em seminários e simpósios, caracterizam a extensão do projeto, 

levando o conhecimento nele aplicado à comunidade externa nacional e internacional. 

O presente artigo irá discutir o processo de desenvolvimento do protótipo, com 

ênfase na metodologia empregada e nos resultados obtidos na competição. 

 

2 METODOLOGIA 

A ideia inicial do projeto foi aprovada pelos avaliadores da disciplina de 

Práticas Profissionais, permitindo que começasse a existir de fato. 

O grupo foi organizado e o robô separado em etapas, que foram divididas 

entre os participantes do projeto. As primeiras etapas a serem concluídas foram o 

desenho mecânico e o projeto esquemático da eletrônica, já que a continuidade do 

projeto dependia do seu término.  

Após a escolha dos componentes, foi planejada a compra, já que nem 

tudo aquilo que era necessário para o robô estava presente na instituição. Algumas 

das peças mecânicas foram confeccionadas utilizando o próprio maquinário do 

câmpus, para diminuir o custo do projeto.   

O início do desenvolvimento do software deu-se no mesmo período que 

a compra dos componentes eletrônicos e a confecção das peças, e foi finalizado em 

conjunto com as duas outras etapas. 

Quando o software estava pronto e os componentes em mãos, a 
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montagem do robô foi concluída, sendo seguida por testes e algumas correções de 

erros. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Mecânica 

A estrutura do projeto foi impressa em partes por máquinas de impressão 

em 3D. Já a parte de transmissão, foi feito através de correntes e engrenagens. As 

engrenagens com diâmetro primitivo de 37,13 mm, 27,85 mm e 53,07 mm foram 

feitas de aço 1045 e as demais engrenagens eram de alumínio. 

A soma do peso das engrenagens e correntes fizeram com que o robô 

ficasse mais pesado, dando mais estabilidade e atrito nas pistas, mas diminuindo a 

velocidade de movimento. 

Nas correntes, por elas serem do tipo K1, havia nelas abas que 

possibilitaram a colocação de pequenas peças, impressas em 3D, que faziam o 

atrito com o chão. Para aumentar ainda mais esse atrito, por cimas das peças 

impressas foi colada borracha. 

Na figura 1 está o desenho mecânico do projeto, feito no software 

OnShape para melhor entendimento da estrutura. 

Figura 1 - Desenho mecânico do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores 

 

As engrenagens, de passo 9,525mm, eram posicionadas da seguinte 

forma: 2 delas foram colocados no eixo dos motores, uma em cada eixo, e as outras 

duas nos eixos principais do robô, nessas engrenagens foi posicionada a corrente 

de 22 elos que transmitia a força do motor ao eixo principal. Acoplado nele, 

estavam as engrenagens maiores, de 13 dentes, e nelas a corrente com 42 elos, 
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sendo elas que fariam o robô andar, além da corrente de 26 elos, fazendo o 

movimento dos flippers. 

A engrenagem de passo 12,70 mm e 9 dentes foi posicionada na ponta 

dos flippers, apenas dando apoio para a corrente, já as engrenagens de módulo 2 

faziam o movimento de subida e descida dos flippers, na menor delas estava 

acoplado o motor XL-430 que transmitia a força para a engrenagem maior, que 

estava conectada na estrutura dos flippers, aumentando o torque e diminuindo a 

velocidade de giro. 

Ao decorrer dos testes da parte mecânica, percebeu-se que o projeto 

ficou pesado, por causa do aço 1045 utilizado na fabricação das engrenagens e da 

escolha da utilização de correntes. Com todo esse peso, os motores de 5 Kgf/cm 

usados para o movimento dos flippers não eram fortes os suficientes e por isso 

foram substituídos por motores com 15 Kgf/cm. 

Além do peso, houve um mau planejamento das ligações elétricas, 

trazendo complicações posteriores, como por exemplo, a ligação de um dos 

motores dos flippers, fazendo com que ele parasse de funcionar no meio da 

competição. Como solução, haverá um melhor planejamento, nos próximos anos, 

das ligações elétricas e dos componentes dispostos na base superior. 

Em relação a garra, as pistas que precisavam da utilização dela não 

foram feitas, isso porque não foi dado o foco suficiente para uma boa construção 

estrutural da garra, fazendo com que ela não ficasse utilizável para as provas. Para 

o próximo ano de competição, a garra será planejada e organizada desde o início 

dos trabalhos. 

 

3.2 Eletrônica 

A escolha dos materiais a serem utilizados, partindo do estudo das 

características mecânicas e das eventuais solicitações aos equipamentos, deu 

prioridade à aplicação de itens disponíveis no campus, procurando adequar o 

protótipo para a sua utilização de modo a evitar maiores gastos. Na Tabela 1, é 

possível observar os materiais que compunham o robô em sua viagem para a 

Austrália. Estes componentes marcam o essencial para o funcionamento do 

protótipo. 

Tabela 1 - Materiais utilizados na parte eletrônica 
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Quantidade Item 

4 XL - 430 (Servo motores) 

2 Motores CC 75kgf.cm 

1 Open CM 9.04 C 

2 Webcams 

2 Cabos blindados 

1 Bateria LiPo 2200mAh 11.1V 30C 

1 Bateria LiPo 2200mAh 7.4V 35C 

1 Monster Motor Shield (Módulo Ponte H) 

1 Regulador de tensão LM2596 

 Fonte: Os autores 

As baterias foram dimensionadas de acordo com as necessidades do 

sistema, sendo que a de 11.1V é direcionada ao Módulo Ponte H, acionando os 

motores CC, e a Open CM 9.04 C, que aciona os motores XL-430. Essa é uma placa 

específica do fabricante para os motores, adequando-se ao seu padrão de 

funcionamento e protocolo de comunicação (TTL). Além disso, a bateria de 7.4V é 

conectada ao regulador de tensão, que distribui 5V para a alimentação da parte 

lógica do Módulo Ponte H. Os cabos blindados, por sua vez, transmitem a imagem 

das webcams diretamente para um computador. 

Visando a inserção de melhorias, foi desenvolvido o projeto eletrônico 

para atender também à existência de sensores de distância, para tarefas de 

mapeamento do ambiente, sensores de gás, para detecção de 𝐶𝐶2, e outros 

motores, utilizados para a movimentação da garra do robô. O projeto foi 

desenvolvido no software Proteus Professional, e conta com uma divisão para duas 

placas de circuito impresso (PCI). Essa medida tem por objetivo evitar os 

cabeamentos desorganizados, facilitando a manutenção e prevenindo acidentes. 

Os esquemáticos estão apresentados nas figuras 2 e 3, enquanto os respectivos 

layouts das PCIs estão apresentados nas figuras 4 e 5.  
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    Figura 2 - Esquemático da placa 1      Figura 3 - Esquemático da placa 2 

Fonte: Os autores            Fonte: Os autores 

Figura 4 - Layout PCB da placa 1  Figura 5 - Layout PCB da placa 2    

Fonte: Os autores      Fonte: Os autores 

Visando a melhoria do protótipo, a equipe está trabalhando em um 

sistema de proteção mais completo, utilizando não apenas fusíveis como o sensor 

de corrente presente no módulo Ponte H. Desta forma, em um eventual pico de 

corrente, inferior ao valor dos fusíveis, o robô será capaz de baixar a velocidade 

gradativamente para superar o obstáculo de outra forma, não desligando-se 

subitamente. 

Ademais, servos motores de maior torque estão sendo estudados, assim 

como seu acionamento, para fornecer maior potência à ação dos flippers. Outros 

componentes complementarem também estão sendo pesquisados, como é o caso 

de um speaker que será capaz de reproduzir, em fala, o reconhecimento de imagem 

do robô. A previsão é de que estas melhorias estejam integradas e prontas para 

aplicação em dezembro de 2019.  
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3.3 Software 

A linguagem de programação utilizada no controle do robô foi 

primariamente o Python, seguida pelo C++, empregado somente na construção da 

IHM (Interface Humano-Máquina) e no acionamento dos motores Dynamixel. 

São utilizadas as bibliotecas Python OpenCV e PyQt5I, para o tratamento 

de imagem e comunicação com a IHM, respectivamente.  

No início, pensou-se em uma programação inteiramente em C++, devido 

a equipe ter tido experiências anteriores com o Python que não foram satisfatórias. 

Porém, quando foi adquirido o microcontrolador e os testes de software foram 

realizados, percebeu-se que encontrar bibliotecas de C++ compatíveis com o 

microcontrolador era uma tarefa árdua, enquanto que em Python essa busca não 

era de todo complexa. Assim, em função da dificuldade de encontrar e instalar 

bibliotecas compatíveis com o novo microcontrolador, decidiu-se adotar novamente 

o Python como a principal linguagem de programação do projeto. 

 

3.4. Competição 

Antes do início dos dias de competição, a equipe pode levar o protótipo 

para testes, avaliando o grau de dificuldade das pistas. Em algumas, o protótipo 

conseguiu se sair bem, já em outras pistas houve alguns problemas de 

movimentação. 

Ao decorrer dos três dias de competição, antes das finais, foram feitas as 

pistas algumas vezes, de acordo com os horários escolhidos pela equipe no início 

de cada dia, permanecendo a melhor pontuação. No final do terceiro dia, após o 

horário de encerramento da competição, foi esperado o resultado de quais equipes 

iriam participar da final que seria no dia seguinte. 

Com a saída dos resultados, vimos que a equipe foi uma das cinco 

classificadas para a final, então o foco foi todo para os ajustes necessários para o 

dia seguinte. 

A final é uma junção de todas as pistas, com vários caminhos possíveis 

de se passar com o protótipo. Na pista final, cada equipe tem direito de fazer três 

tentativas e aquela na qual foi conseguido mais pontos permanecerá para o 

resultado final. 
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O resultado final saiu após duas horas de encerramento das tentativas, 

e então, foi divulgado que a equipe brasileira havia ficado em terceiro lugar, sendo 

esse a melhor colocação do Brasil em todas as participações. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A equipe conseguiu um feito inédito na categoria Rescue Junior, da 

competição internacional de robótica RoboCup: foram a primeira equipe brasileira a 

ficar entre os 5 finalistas da competição, e, consequentemente, a primeira equipe 

brasileira a levar para casa um troféu na categoria. 

O ótimo resultado adquirido na competição popularizou a instituição de 

ensino na região, devido a entrevistas concedidas pelos participantes a rádios, 

jornais e sites locais, além da apresentação do projeto em seminários e simpósios. 

O troféu também abre novas portas para patrocínios e oportunidades de 

participação em novas competições. 

O resultado do projeto pode ser visualizado na figura 6. 

Figura 6 - Projeto finalizado. 

     Fonte: Os autores    
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Resumo: Os sistemas hidráulico de potência são amplamente utilizados em diversos segmentos industriais, 
incluindo equipamentos offshore, hidrelétricas, agrícolas e de mineração, entre outros. Desta forma, é 
importante viabilizar e investigar as melhores condições operacionais para aumentar a vida útil dos 
componentes adjacentes, bem como atuar sobre as questões econômicas e sustentáveis em áreas de grande 
impacto ambiental. Portanto, para atingir tais desempenhos mecânicos, é necessário compreender a ação da 
força de atrito nas superfícies dos componentes. O objetivo deste trabalho foi validar um tribômetro de 
deslizamento tipo reciprocating de hastes metálicas revestidas com Stellite 6 por HVOF (High-Velocity Oxy-
Fuel), contra a resistência ao deslizamento de selos hidráulicos. A validação foi realizada via simulação 
numérica, utilizando um modelo não linear pelo método de elementos finitos. Para a lubrificação utilizou-se o 
óleo biodegradável (HEES 46 – Hydraulic Environmental Ester Synthetic), sob condições de operação máxima 
em 100 bar. Os testes foram realizados em um tipo de movimento recíproco, baseado na norma ISO 7986, 
monitorando as principais variáveis como pressão, temperatura e força. Por meio dos testes, observou-se um 
valor de aproximadamente 440,9 N de força de atrito, obtidos com auxílio de uma célula de carga e 
posteriormente confrontado pelas simulações, obtendo-se o valor máximo de 452,4 N. Esses resultados 
mostraram uma diferença de aproximadamente 2,5 % entre os valores, mostrando que o método utilizado 
para o movimento dinâmico foi satisfatório. 

Palavras-Chave: Sistemas hidráulicos, simulação dinâmica, força de atrito, Stellite 6. 

1 INTRODUÇÃO 

As discussões acerca da necessidade de criar produtos com projetos mais 

sustentáveis e eficientes principalmente no quesito de óleos contaminantes e tóxicos, já 

são feitas por muito tempo, na indústria moderna. No ramo industrial, as atividades de 

manutenção são adversidades recorrentes, principalmente quando contextualizada em um 

ambiente mais afastado, como regiões agrícolas ou plataformas offshore, que devido ao 

difícil acesso a peças de reposição e extenso tempo de retomada da máquina, exige 

componentes de ponta associado ao conjunto mecânico.  

Desde meados do século XX as manufaturas alcançaram um novo patamar de 

desenvolvimento, pelo aprimoramento dos conceitos de mecânica dos fluidos aplicados nos 

setores aeronáutico, químico e industrial (ÇENGEL, 2007, p. 8). Apesar de que os 

lubrificantes e sistemas hidráulicos evoluíram na indústria, anos mais tarde, foi evidenciado 

que tais fluidos acabaram envelhecendo, perdendo suas propriedades físico-mecânicas e 

muitas vezes tornando-se produtos dispensáveis. Tendo em vista o descarte correto desses 

produtos e o atual contexto de desenvolvimento aliado à sustentabilidade e preservação da 

natureza, percebe-se que há a necessidade de aliar as novas tecnologias em benefício do 
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meio ambiente, buscando o mesmo desempenho e com o mínimo de agressão e 

contaminação ao meio (ANDRADE, 2004, p. 89-106). 

O óleo dos cilindros hidráulicos além de transmitir pressão e força, lubrifica o 

deslizamento entre a haste e as gaxetas, sendo a velocidade variável na ida e volta da 

haste. A seleção do lubrificante é feita pela viscosidade do fluido, que influencia no atrito e 

na resistência à deformação de um fluido (MACDONALD, 2011, p. 1865-1871).  

Com a finalidade de padronizar os ensaios das hastes nos projetos, foi realizado 

ensaios com base na norma ISO 7986:1997. Esses ensaios foram avaliados de forma 

teórica e experimental, para o deslizamento do tipo Reciprocating. No deslizamento as 

vedações estão submetidas ao atrito com as hastes revestidas com Stellite 6, pelo processo 

de aspersão térmica – HVOF. Nos testes foram utilizados o óleo biodegradável HEES 46. 

A análise do comportamento do atrito e desgaste se realizou utilizando uma célula de carga 

de operação máxima de 200kg e o suporte do software ANSYS para as simulações. 

 

2 METODOLOGIA  

 

O estudo experimental foi realizado em uma bancada de testes tribológicos, 

semelhante à bancada denominada de TESSA apresentado por (PINEDO, 2013, p. 8-13). 

A estruturação do procedimento metodológico foi baseada nas normas, ISO 7986 e ABNT 

NBR ISO 4287:2002. O desenho esquemático da bancada é mostrado na Fig.2, a qual 

apresenta os principais equipamentos utilizados na bancada de testes reciprocating.  

O atrito é caracterizado por uma força que se opõe ao movimento, e que 

depende da sua natureza, da rugosidade da superfície trabalhada, da velocidade de 

deslizamento e das pressões de contato, sendo assim possível calcular com o advento da 

Eq. (1) e utilizada para base da conclusão de (CRISTESCU, 2014, p. 465-474) como 

observado na Fig.1. O contato entre as superfícies é inerente, portanto, seus atributos são 

proporcionais à força normal aplicada em cada corpo (TAVARES, 2002, p. 27). 

 

        𝐹𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 = 𝜇 × 𝐹𝑛     (1) 

 

Em que µ [adimensional] = coeficiente de atrito, 𝑭𝒏 [N] = força normal e, 𝑭𝒂𝒕𝒓𝒊𝒕𝒐 

[N] = força de atrito. O movimento é classificado em dinâmico ou estático redigido por duas 

leis empíricas que foram formuladas antes por (AMONTONS, 1699, p. 112-126), que 

teorizou que o exercício de uma face rugosa sobre a outra que consequentemente causava 

uma deformação.  

ISSN: 2526-4044 p. 665 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

Figura 01 – Variação da força de atrito em relação à pressão constante 

 
Fonte: Cristescu (2014) 

 

Como se observa na Fig. 2, a haste instalada no cilindro, identificado como o 

elemento “E” ampliado, é o principal componente da bancada. Este conjunto é composto 

pelas vedações mais a haste hidráulica revestida com Stellite 6. Este bloco é pressurizado 

por uma bomba manual e as medições de pressão das câmeras são feitas por dois 

transdutores de pressão com capacidades até 110 bar. 

 

Figura 02 – Esquemático da Bancada de teste Reciprocating. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

O movimento reciprocating da haste é realizado pelo cilindro pneumático, 

representado como elemento “C”. A medida da força de atrito da haste sobre as vedações 

e guias foi realizada usando uma célula de carga modelo AEPH TSD, com capacidade de 

200 kg e sensibilidade de 2 mV/V. Esta foi instalada entre o atuador linear e a haste, a qual 

é representada como componente “D” na Fig. 2. Os dados dos parâmetros usados na 

operação e execução dos testes, são apresentados na Tabela 1: 

Para que seja possível quantificar o movimento reciprocating é necessário 

avaliar que a força útil considerada é a força mínima para vencer a força estática presente 

sem levar em conta resíduos de forças tangencias e perdas de cargas que se encontram 

no sistema hidráulico, seja ela fuga de fluído, energias dissipadas em forma de calor ou 
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onda. Na Fig. 3 é apresentado um esquemático do cilindro hidráulico para identificação das 

forças de atrito nas vedações, haste e êmbolo. 

 

Tabela 01 – Parâmetros para operação da bancada 

 

Figura 03 – Representação das forças que atuam em um sistema de cilindro hidráulico 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Pondo em exposição as forças atuantes da Fig. 3 no diagrama físico, é possível fazer 

um balanceamento através da Eq. (2). 

 

𝑃𝑎 × 𝐴𝑎 − 𝑃𝑏 × 𝐴𝑏 − 𝐹𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 − 𝐹𝑢 −𝑀 ×
𝑑²𝑥

𝑑𝑡
      (2) 

 

Em que 𝑷𝒂 [N] = Força aplicada na área Aa devido à pressão Pa na câmara A,  

𝑷𝒃 [N] = Força aplicada na área Ab devido à pressão Pb na câmara B, 𝑭𝒖 [N] = Força útil 

aplicada a carga e 𝑴 [N] = Força aceleração pela combinação das massas (Mcilindro + Mêmbolo). 

 

2.1 Procedimentos para Simulação 

 

Com a finalidade de conhecer as pressões de contato entre a gaxeta e a haste, 

foi utilizado o método de simulação por elementos finitos com o software ANSYS®. Na 

simulação foram utilizados os seguintes parâmetros que estão conforme a Tab.2.  

 

Tabela 02 – Parâmetros para operação da bancada 

Fluido 
Método de 

malha 
Contato 

Método 
analítico 

Tipo de malha 

HEES Curvature Frictional 
Augmented 
Lagrange 

Haste - Quadrilátero 
Gaxeta - Trigonal  

Revestimento 
Pressão de 
operação 

Velocidade 
de operação 

Coeficiente de 
atrito à 25 ºC 

Tempo de 
ensaio 

Stellite 6 100 bar 0,4 m/s 
Dinâmico: 0,04 
Estático: 0,08 

         10 s 
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Respeitando as orientações no menu de ajuda do software ANSYS Structures®, 

o coeficiente de atrito dinâmico foi configurado por meio de comando “C” para ser 2 vezes 

maior que o estático, assim permitindo um deslizamento contínuo. Nas simulações o fluído 

permanece em constante movimento e por esse motivo as gaxetas produzem deformações 

específicas, devido a sua expansão em função da penetração do fluido hidráulico na sua 

cavidade. Por esse motivo, é necessário que a simulação seja tratada de forma não linear, 

fato esse representado pela disposição da malha conforme Fig. 4.  

 

Figura 04 – Malha gerada no volume de controle e tamanhos dos elementos. 

 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Em softwares que realizam a simulação sob deslizamento sólido, é necessário 

informar as condições reais de operação e para isso foi definido Asymmetric, uma vez que 

à medida que há avanço no movimento, há presença de deformações não lineares.  

Portanto, foi utilizado esse parâmetro para que não ocorra nenhum tipo de divergência 

enquanto opera-se matematicamente o estudo.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Um dos parâmetros mais relevantes da análise de um modelo recíproco é a 

pressão de contato, uma vez que as gaxetas empregadas no ensaio apresentam um 

comportamento geométrica não uniforme, operando em regiões na qual a pressão se 
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denota de maneira não uniforme. Para a obtenção deste critério foi preciso, em primeira 

instância, submeter a simulação a uma validação perante a um ensaio de 100 bar, 

caracterizada por uma condição de maior criticidade. 

Ao observar a Fig. 5, afere-se que a força média de atrito se estabeleceu em 

cerca de 440 N levando em conta os picos de retorno do cilindro, nos quais foi necessária 

a retirada de seu amortecimento para melhor padrão das velocidades de avanço e retorno. 

 

Figura 05 – Força de atrito x tempo para uma pressão de 100 bar 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

As deformações são analisadas como dados com estresse local/total, 

deformação parcial/total, assim como o maior pico de força de reação (atrito) de 452,37 N, 

tal como a sua pressão de contato detectado em 22,663 MPa em seu ponto ou região de 

atuação mostrado em forma de gradiente pela Fig. 6. 

 

Figura 06 – Representação da malha gerada no volume de controle e tamanhos dos elementos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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Para a operação descrita pelo trabalho, o erro máximo apresentado foi de 2,53%. 

Tal diferença de resultado provavelmente se deve ao fato da dilatação térmica do material, 

que durante os ensaios variaram cerca de 3ºC a 4ºC por ensaio com baterias de 8 a 10 

testes por conjunto de gaxeta. Outra hipótese seria a fuga do fluído que impacta 

diretamente no regime de lubrificação, tal qual sua pressão de operação que oscilou na 

faixa de 98bar a 103bar.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi possível comprovar que a simulação proposta é confiável, em detrimento da 

aproximação de resultados dos ensaios e apoiando-se como comparação o estudo 

realizado por CRISTESCU, 2014, p. 465-474. Utilizando uma pressão de 100 bar e fluido 

mineral HEES 46 foi adquirido um valor médio de cerca de 420 N como verificado na Fig. 

1. O próximo estágio do projeto será implementar uma simulação fluidodinâmica (CFX), de 

maneira a identificar regiões de maior deformação, o gradiente de temperatura e condições 

máximas de resistência a fadiga em operações ciclicamente infinitas, uma vez que com a 

simulação validada torna-se maior a probabilidade de futuros resultados satisfatórios.  
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Resumo: Dados estatísticos mostram que mais de um bilhão de pessoas no mundo apresentam algum tipo 
de deficiência e que do total da população de Pessoas com Deficiência, cerca de 10,0% necessita de cadeira 
de rodas. Devido ao crescimento do número de Pessoas com Deficiência, da importância da cadeira de rodas 
para a mobilidade destas pessoas e da carência de serviços para o conserto desta Tecnologia Assistiva, este 
artigo apresenta a análise de mercado para o desenvolvimento de um serviço de conserto de cadeira de 
rodas. Como metodologia foi utilizado o modelo para o desenvolvimento de Serviços de Tecnologia Assistiva, 
que considera os aspectos desde o levantamento de necessidades específicas dos usuários, passando por 
todas as etapas de projeto para transformação destas necessidades em requisitos de projeto e culminando 
com a entrega do serviço. Este modelo apresentam-se em níveis de detalhamento de macrofases, fases, 
atividades e tarefas e possui materiais de apoio ao desenvolvimento. Como resultado da aplicação do modelo 
em suas fases iniciais, foi realizada uma busca por serviços similares ao que se pretende desenvolver nesta 
pesquisa. As informações obtidas a partir dos serviços similares auxiliam nas etapas seguintes do projeto 
relacionadas à seleção de alternativas, definição de requisitos do serviço e hierarquização de especificações 
do projeto. Estas informações irão guiar a equipe de desenvolvimento ao longo do projeto. 
 
Palavras-Chave: análise de mercado, desenvolvimento de produtos e serviços, tecnologia assistiva, cadeira 
de rodas. 

 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O Panorama do Comércio Internacional de Serviços (SECRETARIA DE 

COMÉRCIO E SERVIÇOS, 2013) aponta o crescimento deste setor na economia. Torna-

se assim necessário investir em pesquisas relacionadas a processos para o 

desenvolvimento adequado de serviços. A inclusão de pessoas com deficiência (PcD) como 

público dos serviços desenvolvidos se justifica estatisticamente. Mais de um bilhão de 

pessoas no mundo apresentam algum tipo de deficiência, de acordo com o Relatório 

Mundial sobre Deficiência, publicado em 2011 pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 

2011). No Brasil, o número de PcD não contradiz a tendência mundial. De acordo com o 

último censo do IBGE, cerca de 46 milhões de brasileiros, ou seja, aproximadamente 24,0% 

da população total, têm algum tipo de deficiência (IBGE, 2010). Adicionando-se ainda 

pessoas com mobilidade reduzida, seja de caráter permanente ou temporário, como 

gestantes, crianças, pessoas com lesões físicas e outras, esta quantidade eleva-se para 

aproximadamente 43,5% da população. Finalmente, ao serem consideradas as famílias e 

outras pessoas envolvidas em cuidados e monitoramento, o número de pessoas abrangidas 
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pode chegar a representar 70,0% da população (BRASIL, 2009). Em Santa Catarina, a 

deficiência motora é a segunda entre o total de PcD, ficando atrás somente da deficiência 

visual. 

Segundo Armstrong et al. (2008), do total da população de PcD no mundo, cerca 

de 10,0% necessita de cadeira de rodas, tornando-a um dos produtos mais requisitados 

para a mobilidade. Para muitas pessoas, uma cadeira de rodas pode ser uma pré-condição 

para desfrutar de direitos humanos e de viver com dignidade, ajudando as PcD a se 

tornarem membros mais produtivos da sociedade. 

Produtos e serviços desenvolvidos para PcD têm sido denominados na literatura 

por Tecnologia Assistiva (TA). Muitas das definições de TA existentes atualmente estão 

embasadas na lógica de produtos, pois originaram-se da definição de dispositivos de TA da 

legislação norte-americana, como sendo qualquer peça de equipamento, item ou sistema 

de produtos, adquirido comercialmente, modificado ou feito sob medida, que é usado para 

aumentar, manter ou melhorar as habilidades funcionais das PcD (108TH U.S. 

CONGRESS, 2004). Além da definição de dispositivos, a legislação norte-americana define 

também serviços de TA, como qualquer serviço que assista a uma pessoa com deficiência 

na seleção, aquisição ou uso de um dispositivo de tecnologia assistiva (108TH U.S. 

CONGRESS, 2004). No entanto, o foco da definição continua a ser o produto, sendo 

serviços considerados isoladamente apenas como atividades de apoio para o uso de 

produtos. Algumas definições mais recentes de TA também têm contemplado serviços, 

como, por exemplo, a definição de Cook e Polgar (2015), como uma ampla gama de 

dispositivos, serviços, estratégias e práticas que são concebidas e aplicadas para melhorar 

os problemas enfrentados pelas PcD. No entanto, também Cook e Polgar (2015) se 

baseiam na definição de serviços de TA da legislação norte-americana (108TH U.S. 

CONGRESS, 2004). A lógica de produtos na área de TA se reflete também na principal 

norma internacional, a ISO 9999 (BOUGIE, 2008), que organiza os dispositivos de TA em 

onze classes, em uma classificação orientada a produtos. 

Os avanços tecnológicos decorrentes do desenvolvimento de novos produtos 

têm provocado aumento na demanda por uma economia baseada em serviços e provocado 

uma mudança da lógica centrada em produtos para a lógica centrada em serviços (EL-

MANSTRLY; HARRISON, 2013). Apesar da necessidade desta mudança, a maioria das 

escolas de engenharia, profissão que visa adquirir e aplicar conhecimentos na criação, 

aperfeiçoamento e implementação de utilidades, ainda são dominadas por uma perspectiva 

industrial (FORCELLINI, 2013). São poucos os profissionais preparados durante o seu 

percurso formativo para atuar com o desenvolvimento de serviços. 
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O Processo de Desenvolvimento de Serviços (PDS) é um processo de negócio 

de uma empresa, ou seja, um conjunto de atividades que, de acordo com as estratégias da 

empresa, é capaz de transformar informações tecnológicas e de mercado em valor, na 

forma de um conjunto contendo os serviços e os elementos necessários para a realização 

deste: ambiente físico, bens facilitadores, processos de entrega e informações 

(FORCELLINI, 2013, ROZENFELD, 1996). Para que este processo seja eficaz, ele deve 

fazer uso de muitas e variadas informações, vindas de diversas fontes, gerando uma grande 

multiplicidade de requisitos a serem atendidos, tornando-se importante desenvolver 

produtos e serviços a partir de processos de referência, representados por meio de 

modelos. Um modelo, segundo Vernadat (1996), é uma abstração da realidade, expressa 

em termos de algum formalismo, para servir aos propósitos do usuário. Modelo de 

referência é, portanto, uma espécie de mapa comum dentro de uma organização, que deve 

ser conhecido por todos e por meio do qual todos os profissionais envolvidos possam se 

comunicar utilizando uma mesma linguagem. 

No levantamento de modelos existentes para o PDS, Santana et al. (2018) 

identificaram somente modelos genéricos, que não apresentam uma abordagem 

sistemática especificamente concebida para o desenvolvimento de serviços para PcD, que 

considerasse os aspectos desde o levantamento de suas necessidades específicas, 

passando por todas as etapas de projeto para transformação destas necessidades em 

requisitos de projeto, e culminando com a entrega do serviço. Por isso estes autores 

propuseram o modelo SeTA (Serviços de Tecnologia Assistiva) (Figura 01), que será 

aplicado no desenvolvimento do serviço proposto nesta pesquisa. 

Para quem possui uma cadeira de rodas, os reparos são fundamentais para 

evitar que usuários deixem de se locomover ou peçam um novo equipamento devido a 

defeitos. Em geral, no Brasil há pouca oferta de serviços de manutenção de cadeira de 

rodas. Na falta deste serviço, o usuário de cadeira de rodas recorre a serviços similares, 

como oficinas de bicicleta e estofaria. Para cadeira de rodas motorizada, no entanto, o 

serviço oferecido requer habilidades e competências específicas, não presente nestes 

serviços alternativos. Os alunos de cursos técnicos adquirem ao longo do curso 

competências e habilidades que podem ser aplicadas na manutenção de cadeiras de rodas 

motorizadas. A Associação da Pessoa com Deficiência Física de Araranguá possui 

cadastro de usuários de cadeiras de rodas e é parceira deste projeto para identificar as 

demandas por consertos. Assim, o objetivo deste projeto é desenvolver um serviço que 

venha a suprir esta demanda e a evitar a troca frequente do principal meio de locomoção 

da pessoa com deficiência física. Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados 
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da fase 2 do modelo SeTA, análise de mercado, pertencente à macrofase 1, identificação 

do valor. 

 

Figura 01 – Modelo SeTA. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Como metodologia para o desenvolvimento do serviço proposto neste artigo, foi 

utilizado o modelo para desenvolvimento de serviços inclusivos proposto por Santana et al. 

(2018). Neste modelo, os níveis conceitual e de macrofases foram obtidos tomando-se 

como base a metodologia de Ciclo de Criação de Valor de Stanke e Murmann (2002) e 

Machado e Toledo (2008), composta pelas macrofases de identificação do valor, 
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proposição do valor e entrega do valor. A combinação destas três macrofases com os sete 

elementos do Sistema-Serviço de Santana e Forcellini (2015), os quatro elementos do 

Sistema-Tecnologia-Assistiva de Cook e Polgar (2015) e tomando-se os sete princípios do 

Desenho Universal como pano de fundo, resultou nos níveis conceitual e de macrofases. O 

modelo instanciado e em nível de tarefa foi obtido desdobrando-se os níveis conceitual e 

de macrofases com base na análise das conclusões de casos cruzados, resultando no 

modelo para o desenvolvimento de serviços inclusivos. O modelo  apresentado na Figura 

01, na qual podem ser observados os níveis de detalhamento de macrofases, fases, 

atividades e tarefas e os materiais de apoio. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para a atividade de identificação de concorrentes foi definida como tarefa a 

identificação de serviços similares no mercado em que o serviço pretende ser oferecido. 

Esta tarefa tem como objetivo conhecer os serviços similares oferecidos, de tal maneira a 

avaliar a relevância da ideia que se pretende desenvolver, identificando-se de que maneira 

os serviços similares atendem ou não as demandas existentes. As informações sobre os 

serviços similares serão utilizadas ainda como dados de entrada para a hierarquização dos 

requisitos do serviço na fase de projeto informacional. Esta pesquisa foi realizada por meio 

de buscas na internet, em associações para Pessoas com Deficiência e nos setores de 

prefeituras municipais responsáveis por serviços similares. O resultado da busca por 

serviços similares realizada nesta fase da pesquisa é apresentado na Tabela 01. 

Verificou-se que grande parte desses serviços de manutenção são gratuitos ou 

de baixo custo para os cadeirantes e que alguns são realizados por voluntários e 

financiados apenas com doações de terceiros. 

Por exemplo, o Projeto Oficina Irmão Guido  trabalha com reformas de cadeiras 

de rodas, muletas, andadores, além de fazer adequações e adaptações posturais, 

confecções de órtese e prótese. Esse projeto começou com o propósito de utilizar grande 

número de doações de cadeiras de rodas, muletas e andadores, reformar e emprestar. Para 

atender as necessidades do trabalho, foi construído em 2010, um espaço apropriado para 

o conserto das cadeiras e adequações. Desde então grande número de familiares tem sido 

beneficiado com essa permuta de dar e receber. 

O diferencial da oficina Mão da Roda, que realiza reformas em cadeiras de rodas, 

fornece peças e componentes e presta serviços de assistência técnica, é utilizar mão de 

obra as próprias pessoas com deficiência, prestando serviço com qualidade, agilidade e 
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competitividade, realizando adaptações às especificidades de seus usuários, a fim de 

proporcionar maior nível de alcance à mobilidade independente e condições básicas para 

promover a sua inclusão social. 

 

Tabela 01 – Serviços similares à proposta em desenvolvimento. 

Nome Local Serviços 

Oficina Irmão Guido 
Uberlândia 

(MG) 

Reformas de cadeiras de rodas, muletas, andadores, 

além de fazer adequações e adaptações posturais, 

confecção de órtese e prótese 

Oficina Mão na Roda 
Goiânia 

(GO) 

Realizar reformas em cadeiras de rodas, fornecer peças, 

componentes e prestar serviços de assistência técnica, 

utilizando mão – de – obra de pessoas com deficiência 

Oficina Locomover: 

Soluções para 

Mobilidade 

Campinas 

(SP) 

O projeto atende na Casa da Criança Paralítica, tem 

duração de um ano consertando cadeiras de rodas de 

maneira gratuita 

AFLODEF 
Florianópolis 

(SC) 

Conserto de cadeira de rodas que oferece serviço 

gratuito para pessoas que comprovem sua renda não 

pode pagar a manutenção 

Projeto Uma mão na 

roda e a outra no 

coração 

Espirito 

Santo 

Voluntários procuram cadeiras de rodas quebradas, 

consertam e depois doam para quem não tem condições 

Projeto Nova Vida 
Araranguá 

(SC) 

Sem possuir fins lucrativos, o projeto realiza conserto de 

cadeiras de rodas e andadores. Nova Vida arrecada 

peça por meio de doações e rifas organizadas pelo 

fundador. 

 

Fonte: os próprios autores. 

 

A oficina Locomover também oferece serviço gratuito, apresentando como 

diferencial a possibilidade de realizar agendamento prévio. O investimento financeiro é 

obtido pela parceria com a Fundação FEAC, uma organização independente, privada, de 

interesse público, sem vínculos político-partidários, com fins não econômicos, fundada em 

1964. A parceria é planejada para ser renovada e incluir futuramente o reparo de órteses e 

próteses. 

O serviço de conserto oferecido pela Associação Florianopolitana de Deficientes 

Físicos (AFLODEF) apresenta uma solução de compromisso. Para pessoas com baixa 
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renda, o serviço é gratuito; já quem possui condições financeiras deve pagar pelo conserto. 

É uma solução que busca um meio próprio de financiar suas despesas. 

O projeto “Uma mão na roda e a outra no coração” surgiu de uma necessidade 

pessoal do fundador do serviço, que é uma pessoa com deficiência. O serviço é gratuito e 

realiza doações de equipamentos quebrados que são consertados e doados. 

O Projeto Nova Vida, de Araranguá, também surgiu de uma iniciativa pessoal do 

fundador da ONG, que apesar de não ser uma pessoa com deficiência, teve a iniciativa 

como um projeto pessoal de vida. A organização recebe doações de cadeiras de rodas e 

outras tecnologias assistivas defeituosas, que são consertadas e emprestadas para 

pessoas com baixa renda financeira. O local da oficina também foi doado pela prefeitura. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados apresentados neste artigo não pretendem esgotar o extenso e 

complexo conteúdo envolvido na busca por serviços similares, mas somente ressaltar a 

importância de se utilizar um guia para o desenvolvimento desde o início, destacando 

algumas atividades essenciais para esta fase do projeto. 

Para quem utiliza uma cadeira de rodas ou alguma outra tecnologia assistiva, os 

reparos são fundamentais para evitar que os usuários deixem de se movimentar ou  tenha 

que optar pela aquisição de um novo equipamento devido aos defeitos. Devido à condição 

financeira de muitos usuários, na maioria dos casos não é possível optar pela aquisição de 

um equipamento novo, o que acaba acarretando na necessidade de espera pelo conserto. 

Como os fabricantes das cadeiras não disponibilizam manutenção, é preciso suprir a 

demanda por consertos e evitar a troca frequente destes meios de locomoção. 

As informações obtidas a partir dos serviços similares auxiliam nas etapas 

seguintes do projeto relacionadas à seleção de alternativas, definição de requisitos do 

serviço e hierarquização de especificações do projeto. Estas informações irão guiar a 

equipe de desenvolvimento ao longo do projeto. 
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Resumo: Dados estatísticos mostram que mais de um bilhão de pessoas no mundo apresentam algum tipo 
de deficiência e que do total da população de Pessoas com Deficiência, cerca de 10,0% necessita de 
cadeira de rodas. Devido ao crescimento do número de Pessoas com Deficiência, da importância da cadeira 
de rodas para a mobilidade destas pessoas e da carência de serviços para o conserto desta Tecnologia 
Assistiva, este artigo apresenta o planejamento de projeto para o desenvolvimento de um serviço de 
conserto de cadeira de rodas. Como metodologia foi utilizado o modelo para o desenvolvimento de Serviços 
de Tecnologia Assistiva, que considera os aspectos desde o levantamento de necessidades específicas dos 
usuários, passando por todas as etapas de projeto para transformação destas necessidades em requisitos 
de projeto e culminando com a entrega do serviço. Este modelo apresentam-se em níveis de detalhamento 
de macrofases, fases, atividades e tarefas e possui materiais de apoio ao desenvolvimento. Como resultado 
da aplicação do modelo em suas fases iniciais, foi elaborado um plano 5W1H, uma ferramenta de 
gerenciamento de projetos por meio da qual é possível responder às seguintes perguntas relacionadas ao 
planejamento de projetos: o que, por que, onde, quando, quem e como. Uma vez entendido o modelo foi 
possível sumarizar todas as informações no plano 5W1H, que irá guiar a equipe de desenvolvimento ao 
longo do projeto. 
 
Palavras-Chave: planejamento de projeto, desenvolvimento de produtos e serviços, tecnologia assistiva, 
cadeira de rodas. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O Panorama do Comércio Internacional de Serviços (SECRETARIA DE 

COMÉRCIO E SERVIÇOS, 2013) aponta o crescimento deste setor na economia. Torna-

se assim necessário investir em pesquisas relacionadas a processos para o 

desenvolvimento adequado de serviços. A inclusão de pessoas com deficiência (PcD) 

como público dos serviços desenvolvidos se justifica estatisticamente. Mais de um bilhão 

de pessoas no mundo apresentam algum tipo de deficiência, de acordo com o Relatório 

Mundial sobre Deficiência, publicado em 2011 pela Organização Mundial de Saúde 

(WHO, 2011). No Brasil, o número de PcD não contradiz a tendência mundial. De acordo 

com o último censo do IBGE, cerca de 46 milhões de brasileiros, ou seja, 

aproximadamente 24,0% da população total, têm algum tipo de deficiência (IBGE, 2010). 

Adicionando-se ainda pessoas com mobilidade reduzida, seja de caráter permanente ou 

temporário, como gestantes, crianças, pessoas com lesões físicas e outras, esta 

quantidade eleva-se para aproximadamente 43,5% da população. Finalmente, ao serem 

consideradas as famílias e outras pessoas envolvidas em cuidados e monitoramento, o 

número de pessoas abrangidas pode chegar a representar 70,0% da população (BRASIL, 
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2009). Em Santa Catarina, a deficiência motora é a segunda entre o total de PcD, ficando 

atrás somente da deficiência visual. 

Segundo Armstrong et al. (2008), do total da população de PcD no mundo, 

cerca de 10,0% necessita de cadeira de rodas, tornando-a um dos produtos mais 

requisitados para a mobilidade. Para muitas pessoas, uma cadeira de rodas pode ser uma 

pré-condição para desfrutar de direitos humanos e de viver com dignidade, ajudando as 

PcD a se tornarem membros mais produtivos da sociedade. 

Produtos e serviços desenvolvidos para PcD têm sido denominados na 

literatura por Tecnologia Assistiva (TA). Muitas das definições de TA existentes 

atualmente estão embasadas na lógica de produtos, pois originaram-se da definição de 

dispositivos de TA da legislação norte-americana, como sendo qualquer peça de 

equipamento, item ou sistema de produtos, adquirido comercialmente, modificado ou feito 

sob medida, que é usado para aumentar, manter ou melhorar as habilidades funcionais 

das PcD (108TH U.S. CONGRESS, 2004). Além da definição de dispositivos, a legislação 

norte-americana define também serviços de TA, como qualquer serviço que assista a uma 

pessoa com deficiência na seleção, aquisição ou uso de um dispositivo de tecnologia 

assistiva (108TH U.S. CONGRESS, 2004). No entanto, o foco da definição continua a ser 

o produto, sendo serviços considerados isoladamente apenas como atividades de apoio 

para o uso de produtos. Algumas definições mais recentes de TA também têm 

contemplado serviços, como, por exemplo, a definição de Cook e Polgar (2015), como 

uma ampla gama de dispositivos, serviços, estratégias e práticas que são concebidas e 

aplicadas para melhorar os problemas enfrentados pelas PcD. No entanto, também Cook 

e Polgar (2015) se baseiam na definição de serviços de TA da legislação norte-americana 

(108TH U.S. CONGRESS, 2004). A lógica de produtos na área de TA se reflete também 

na principal norma internacional, a ISO 9999 (BOUGIE, 2008), que organiza os 

dispositivos de TA em onze classes, em uma classificação orientada a produtos. 

Os avanços tecnológicos decorrentes do desenvolvimento de novos produtos 

têm provocado aumento na demanda por uma economia baseada em serviços e 

provocado uma mudança da lógica centrada em produtos para a lógica centrada em 

serviços (EL-MANSTRLY; HARRISON, 2013). Apesar da necessidade desta mudança, a 

maioria das escolas de engenharia, profissão que visa adquirir e aplicar conhecimentos 

na criação, aperfeiçoamento e implementação de utilidades, ainda são dominadas por 

uma perspectiva industrial (FORCELLINI, 2013). São poucos os profissionais preparados 

durante o seu percurso formativo para atuar com o desenvolvimento de serviços. 
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O Processo de Desenvolvimento de Serviços (PDS) é um processo de negócio 

de uma empresa, ou seja, um conjunto de atividades que, de acordo com as estratégias 

da empresa, é capaz de transformar informações tecnológicas e de mercado em valor, na 

forma de um conjunto contendo os serviços e os elementos necessários para a realização 

deste: ambiente físico, bens facilitadores, processos de entrega e informações 

(FORCELLINI, 2013, ROZENFELD, 1996). Trata-se, portanto, de um processo essencial 

para a sobrevivência e o crescimento das organizações envolvidas com serviços. 

Para que este processo seja eficaz, ele deve envolver a elaboração de 

requisitos de serviço que atendam às necessidades e exigências dos consumidores. Para 

tanto, deve fazer uso de muitas e variadas informações, vindas de diversas fontes, 

gerando uma grande multiplicidade de requisitos a serem atendidos. 

Para se minimizar a chance de falhas no desenvolvimento de serviços e para 

se ter um processo que possa se repetir para desenvolvimentos futuros, torna-se 

importante desenvolver produtos e serviços a partir de processos de referência, 

representados por meio de modelos. Um modelo, segundo Vernadat (1996), é uma 

abstração da realidade, expressa em termos de algum formalismo, para servir aos 

propósitos do usuário. Modelo de referência é, portanto, uma espécie de mapa comum 

dentro de uma organização, que deve ser conhecido por todos e por meio do qual todos 

os profissionais envolvidos possam se comunicar utilizando uma mesma linguagem. 

No levantamento de modelos existentes para o PDS, Santana et al. (2018) 

identificaram somente modelos genéricos, que não apresentam uma abordagem 

sistemática especificamente concebida para o desenvolvimento de serviços para PcD, 

que considerasse os aspectos desde o levantamento de suas necessidades específicas, 

passando por todas as etapas de projeto para transformação destas necessidades em 

requisitos de projeto, e culminando com a entrega do serviço. Por isso estes autores 

propuseram o modelo SeTA (Serviços de Tecnologia Assistiva) (Figura 01), que será 

aplicado no desenvolvimento do serviço proposto nesta pesquisa. 

Para quem possui uma cadeira de rodas, os reparos são fundamentais para 

evitar que usuários deixem de se locomover ou peçam um novo equipamento devido a 

defeitos. Em geral, no Brasil há pouca oferta de serviços de manutenção de cadeira de 

rodas. Na falta deste serviço, o usuário de cadeira de rodas recorre a serviços similares, 

como oficinas de bicicleta e estofaria. Para cadeira de rodas motorizada, no entanto, o 

serviço oferecido requer habilidades e competências específicas, não presente nestes 

serviços alternativos. Os alunos de cursos técnicos adquirem ao longo do curso 

competências e habilidades que podem ser aplicadas na manutenção de cadeiras de 
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rodas motorizadas. A Associação da Pessoa com Deficiência Física de Araranguá possui 

cadastro de usuários de cadeiras de rodas e é parceira deste projeto para identificar as 

demandas por consertos. Assim, o objetivo deste projeto é desenvolver um serviço que 

venha a suprir esta demanda e a evitar a troca frequente do principal meio de locomoção 

da pessoa com deficiência física. Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados 

da fase 1 do modelo SeTA, plano de projeto, pertencente à macrofase 1, identificação do 

valor. O plano 5W1H é uma ferramenta de gerenciamento de projetos, por meio da qual é 

possível responder às seguintes perguntas relacionadas ao planejamento de projetos: o 

que, por que, onde, quando, quem e como. 

 

Figura 01 – Modelo SeTA. 
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2 METODOLOGIA 

 

Como metodologia para o desenvolvimento do serviço proposto neste artigo, foi 

utilizado o modelo para desenvolvimento de serviços inclusivos proposto por Santana et 

al. (2018). Neste modelo, os níveis conceitual e de macrofases foram obtidos tomando-se 

como base a metodologia de Ciclo de Criação de Valor de Stanke e Murmann (2002) e 

Machado e Toledo (2008), composta pelas macrofases de identificação do valor, 

proposição do valor e entrega do valor. A combinação destas três macrofases com os 

sete elementos do Sistema-Serviço de Santana e Forcellini (2015), os quatro elementos 
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do Sistema-Tecnologia-Assistiva de Cook e Polgar (2015) e tomando-se os sete princípios 

do Desenho Universal como pano de fundo, resultou nos níveis conceitual e de 

macrofases. O modelo instanciado e em nível de tarefa foi obtido desdobrando-se os 

níveis conceitual e de macrofases com base na análise das conclusões de casos 

cruzados, resultando no modelo para o desenvolvimento de serviços inclusivos. O modelo  

apresentado na Figura 01, na qual podem ser observados os níveis de detalhamento de 

macrofases, fases, atividades e tarefas e os materiais de apoio. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 01 apresenta o plano 5W1H, resultado final da fase de planejamento 

do projeto. O objetivo desta fase é a obtenção de um planejamento do projeto que será 

executado. Por isso, as atividades de identificar o problema e elaborar um plano para o 

projeto ocorrem em paralelo, uma vez que conhecer cada um dos elementos do plano irá 

auxiliar a equipe de desenvolvimento a conhecer melhor o problema. 

 

Tabela 01 – Plano 5W1H. 

O que?(What) Por que?(Why) Onde?(Where) Quando? (When) Quem?(Who) Como?(How)

Identificar problema Evitar soluções precoces IFSC Fev/ 19 Coordenador Conversas informais

Plano 5W1H Gerenciar o projeto IFSC Mar/19 – Jul/19 Discentes Modelo

Identificar usuário Quantidade de usuários Associações Ago/19 – Set/19 Discentes, usuários Censo, associações

Identificar concorrência Conhecimento do mercado Web Ago/19 – Set/19 Discente 1 Busca na Web

Análise de restrições Conhecimento do mercado IFSC Ago/19 – Set/19 Discente 2 Normas, leis, custos

Necessidades usuários Listar necessidades Campo Set/19 – Out/19 Discentes, usuários Entrevistas

Requisitos dos usuários Obter requisitos do serviço IFSC Out/19 – Nov/19 Discentes, coord. Fonseca (2000)

Requisitos do serviço Necessidades da oferta IFSC Nov/19 – Dez/19 Discentes, coord. George e George (2003)

Hierarquizar requisitos Definir importância IFSC Dez/19 – Jan/20 Discentes, coord. QFD

Especificações Guia para a próxima fase IFSC Jan/20 – Fev/20 Discentes, coord. Tabela

Estrutura funcional Simplificar busca soluções IFSC Fev/20 – Fev/20 Discente 1 Funções global, parcial

Gerar alternativas Ter mais possibilidade IFSC Fev/20 – Mar/20 Discentes Matriz morfológica

Selecionar alternativas Escolher a melhor solução IFSC Mar/20 – Abr/20 Discentes, coord. usuários Ullman (1997)

Modelar Entender a oferta IFSC Abril/20 – Mai/20 Discentes Esboço e blueprint

Prototipar Possibilitar teste Campo Mai/20 – Jun/20 Discentes, coord. Cenário

Testar Avaliar a oferta Campo Jun/20 – Jul/20 Discentes, usuários Opinião do usuário

Treinamento Evitar mal uso Campo Jul/20 – Jul/20 Discente 1, usuários Acompanhar uso

Avaliação do serviço Obter propostas melhoria Campo Jul/20 – Jul/20 Discente 2, usuários Questionário

Propor melhorias Melhorar a oferta IFSC Jul/20 – Jul/20 Discentes, coord. usuários Lista

Descontinuidade Planejar novo serviço IFSC Jul/20 – Jul/20 Coordenador Definir novo problema
 

Fonte: os próprios autores. 

 

A identificação do problema aconteceu antes do período de submissão do 

projeto para o edital PIBIC-EM. Após a divulgação do resultado do edital, iniciou-se a 

elaboração do plano 5W1H. O período de tempo entre a aprovação do projeto e o início 

do período de vigência da bolsa foi importante para que os novos bolsistas pudessem 

conhecer o modelo SeTA. 
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No plano 5W1H, as atividades oriundas do modelo SeTA representam a 

primeira coluna, enquanto na última coluna foram inseridas as tarefas oriundas do modelo 

que são necessárias para execução de cada atividade. A segunda coluna consistiu na 

justificativa sobre cada atividade, informação que pode ser obtida ao entender o modelo e 

conhecer o fundamento teórico de cada tarefa do modelo. Sobre o local, a terceira coluna 

do plano 5W1H, as tarefas desenvolvidas pela equipe podem ocorrer tanto no IFSC, como 

em campo (levantamento de necessidades dos clientes, testes, treinamento, etc.). Muitas 

das tarefas que envolvem usuários e prestadores de serviço podem ser realizadas 

também no IFSC, como, por exemplo, obtenção dos requisitos dos clientes, 

hierarquização dos requisitos do serviço, geração de alternativas de solução, etc. Trata-se 

de momentos nos quais o envolvimento dos clientes é importante para um 

desenvolvimento adequado do serviço e, portanto, os clientes serão convidados a 

participar de atividades no IFSC. 

A resposta à pergunta “quando” do plano 5W1H, depende dos recursos 

disponíveis que cada organização possui para o projeto. Quanto se tratar de uma 

organização com muitos recursos financeiros ou de pessoas, por exemplo, pode-se 

delegar tarefas e reduzir-se assim o prazo. Já para pequenas organizações ou 

desenvolvedores individuais, deve-se planejar prazos maiores. A definição de prazos, 

desta maneira, está diretamente relacionada à definição dos responsáveis para a 

execução de cada tarefa, configurando-se assim uma equipe para o desenvolvimento do 

projeto. Semelhantemente ao prazo, para a formação de equipe também depende dos 

recursos disponíveis de cada organização. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entender o modelo foi inserida como primeira tarefa para a obtenção do plano 

5W1H. Por meio desta tarefa, a equipe de desenvolvimento do serviço irá conhecer as 

macrofases, fases, atividades, tarefas e materiais de apoio do SeTA, tornando-se 

possível, assim, responder de maneira direta às questões “o que” (atividades), “por que” 

(justificativas sobre a construção do modelo), “onde” (local de realização das tarefas) e 

“como” (tarefas e materiais de apoio) do plano 5W1H. Indiretamente, ao conhecer o 

modelo, é possível obter uma estimativa de prazo e da equipe necessária para o 

desenvolvimento do serviço. 

Os resultados apresentados neste artigo não pretendem esgotar o extenso e 

complexo conteúdo envolvido no gerenciamento de projetos, mas somente ressaltar a 

ISSN: 2526-4044 p. 686 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 
 

importância de se utilizar um guia para o planejamento no início do desenvolvimento, 

destacando algumas atividades essenciais para o esta fase do projeto e sugerindo o guia 

PMBOK (Project Management Body of Knowledge - Guia de Conhecimento em 

Gerenciamento de Projetos) (PMI, 2013), em casos em que houver necessidade de mais 

detalhamento do planejamento do projeto. Por isso, definiu-se como objetivo para a fase 

de planejamento a obtenção de um plano 5W1H, respondendo às perguntas: o que, por 

que, onde, quando, quem e como. Uma vez desenvolvidas estas tarefas, foi possível 

sumarizar todas as informações no plano 5W1H, que irá guiar a equipe de 

desenvolvimento ao longo do projeto. 
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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 a sua vida 
útil. Estes componentes (mecânicos, elétricos, eletrônicos) devem ter funcionamento integrado para formar 
um sistema mecatrônico. O motor elétrico se destaca como principal atuador nestes sistemas.  Desta forma, 
este trabalho teve como objetivo otimizar o funcionamento de uma bancada didática de teste/ensaio de 
motores elétricos já existente no laboratório de Acionamentos e Comandos Industriais, do IFSC Criciúma. 
Instalação e programação de conversor de frequência, projeto/construção de módulo de controle e 
operação/aquisição de dados por 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 das características dos motores elétricos. 
 
Palavras-Chave: Sistemas mecatrônicos, bancada didática, motor elétrico, ensaio. 

 

 
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 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 

cortes orçamentários feitos pelo poder público. Poder agregar novas funções 

equipamentos já existentes, se torna alternativa interessante, didática e econômica, mas, 
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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 o funcionamento (controle e 

supervisão) de uma bancada didática utilizada para testes/ensaios de motores elétricos 

de indução trifásicos, ampliando os recursos disponíveis,  tornando-a uma ferramenta de 

apoio multidisciplinar. A equipe desenvolvedora contou com a participação de um aluno 

do curso de Engenharia Mecatrônica e a orientação de três professores, utilizando-se de 

recursos disponibilizados pela própria instituição. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Conforme descrito, este trabalho foi desenvolvido sobre bancada didática 

existente, sendo apresentada na figura 1. 

 

Figura 1 – Bancada didática original. 

 

Fonte: autores (2019). 

 

O ajuste da carga aplicado ao motor é proporcional a corrente elétrica contínua 

das bobinas do freio eletromagnético, fornecida por um fonte de corrente com ajuste entre 

0 e 6A, suficiente para o motor de 0,25cv desenvolver seu conjugado nominal. Para 

visualizar parâmetros do motor (corrente elétrica, potências elétricas, rotação, etc.) são 

necessários vários instrumentos como amperímetros, wattímetros, tacômetro, etc. Nesta 

configuração, como o motor é conectado diretamente a rede elétrica, não é possível  

alterar parâmetros que são entregues ao motor, como tensão e frequência. 

Para agregar novas funcionalidades a bancada, foram 

instalados/desenvolvidos novos equipamentos: conversor de frequência, módulo de 

controle e sistema de supervisão.  

Motor elétrico de 
indução trifásico a ser 
ensaiado.  

Sistema de freio 
eletromagnético 
(Foucault). 
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O conversor de frequência modelo CFW500 do fabricante WEG permitiu que 

parâmetros do motor fossem alterados (frequência, aceleração, desaceleração, rpm, etc.) 

possibilitando analisar os efeitos destas alterações. Apresentou também a possibilidade 

de comando local por sua IHM (Interface Humano Máquina) ou remoto através de 

software supervisório ou módulo de controle. 

Também foi desenvolvido um módulo de controle, que permite ao usuário 

através de um código (programa desenvolvido em linguagem C) simular diferentes lógicas 

para o acionamento do motor da bancada (partida direta, direta com reversão, estrela-

triângulo, etc.), além de possibilitar através de suas entradas e saídas digitais e 

analógicas a conexão de sensores e atuadores. Para o 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 o padrão industrial 24V.  Desta forma, 

foi necessário desenvolver placas de interface para as entradas do novo controlador 

utilizando-se como componente principal opto-acopladores, e para as saídas reles 

eletromecânicos. O módulo também apresenta terminais de acesso a duas entradas 

analógicas 0-5V. A figura 2 apresenta uma vista externa e interna do módulo de controle, 

respectivamente. 

 

Figura 2 – módulo de controle desenvolvido. 

    

Fonte: autores (2019). 

 

O sistema supervisório utilizado teve por função permitir a interação do usuário 

da bancada (operação ou visualização de informações). Com a disponibilidade de um 

computador no laboratório, optou-se pela instalação do software SuperDrive G2®  do 

fabricante WEG. Uma característica desejável deste software é permitir a comunicação 

com o conversor de frequência através de uma rede padrão RS485, protocolo Modbus 

RTU serial, ponto a ponto. A figura 3 apresenta a interface do sistema supervisório 

utilizado.  

 

Entradas 
digitais. 

Saídas 
digitais. 

Entradas 
analógicas. 

Alimentação 24V. 

Interface 
de saída. 

Interface 
de entrada. 

Controlador. 

ISSN: 2526-4044 p. 691 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

 

Figura 3 – sistema supervisório SuperDrive G2. 

 

Fonte: autores (2019).  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A figura 4 representa através de um diagrama de blocos o sistema atual da 

bancada didática.  Para o controlador, o código (programa) é desenvolvido através de um 

software gratuito do fabricante 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 4 – sistema atual da bancada. 

       Módulo de Controle                                              Bancada didática 

 

 

 

 

 

                                                               PC 

 

 

Fonte: autores (2019). 

 
 
         Controlador 
Arduino Mega 2560.  

 

 

Motor elétrico. 
Sistema de 

 freio 
eletromagnético. 

Interface  
de entrada. 

Interface  
de saída. 

Fonte de corrente.  

 
SuperDrive. 

Inversor. 

IDE Arduino. 
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Caso o usuário da bancada não deseje utilizar o módulo de controle, é possível 

realizar testes do motor através do sistema supervisório. Botões na tela de interface 

permitem acionar/desacionar o motor, mudar sentido de giro, etc. Também é possível 

alterar parâmetros de configuração (frequência, aceleração/desaceleração, controle 

escalar/vetorial sensorless, etc.) ou selecionar parâmetros de leitura (tensão de saída, 

corrente de saída, torque, etc.) que são disponibilizados através de tabelas ou na forma 

de gráficos.  

Para permitir a comunicação entre o sistema supervisório (porta USB do 

computador) e conversor de frequência (RS485), foi utilizado conversor USB/RS485.  

Como validação final, foram feitos testes de funcionamento, seja na 

configuração módulo de controle + conversor ou na configuração sistema supervisório + 

conversor. A figura 5 representa a interligação eletroeletrônica do módulo de controle, 

conversor de frequência, sistema supervisório e bancada didática durante os testes de 

validação. 

 

Figura 5 – teste de validação realizado. 

    

Fonte: autores (2019). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o término deste trabalho, pode-se destacar: i) em relação ao aluno 

envolvido no projeto, 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 do curso técnico Mecatrônica e graduação em Engenharia 

Mecatrônica, uma ferramenta didática de apoio que simule condições práticas reais 
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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: Há vários modelos de kits motorizados para cadeiras de rodas, cada um com suas 
particularidades, condutibilidade, eficiência, estabilidade, praticidade, flexibilidade etc. Quando se trata de 
um projeto com o poder de facilitar a vida de um cadeirante, devemos levar em conta todas esses aspectos 
citados a cima, mas principalmente a praticidade. Ou seja, a capacidade que o produto tem para oferecer de 
forma evidente, e fácil o suficiente para melhorar o dia a dia do cadeirante sem complicações. Este projeto 
está inserido no contexto de uma proposta ainda em andamento para o desenvolvimento de um kit 
motorizado para cadeira de rodas. Este artigo visa principalmente fazer um levantamento de soluções com 
diferentes formas de acoplamento para a unidade de tração. A metodologia aplicada para o 
desenvolvimento pode ser dividida em quatro fases: Projeto Informacional; Conceitual; Preliminar e 
Detalhado. Atualmente o projeto encontra-se na fase Conceitual. 
 
Palavras-Chave: cadeira de rodas; acessibilidade; inclusão; princípios de solução. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo a IBGE, 6,2% do povo brasileiro possui uma deficiência, dentro dessa 

porcentagem, está sendo incluído deficiência visual, auditiva, motora e intelectual. Em 

relação a deficiência motora, 1,3% dos brasileiros tem alguma deficiência física, incluindo 

pessoas com um alto grau de limitação. 

A inclusão e acessibilidade social é uma pauta que sempre se encontra em 

escolas, eventos, partidos públicos, sociedade dentre outros. Não basta simplesmente 

falar sobre o assunto, sendo necessário tomar ações imediatas, considerando que as 

pessoas com deficiência enfrentam obstáculos frustrantes todos os dias devido à 

exclusão não só por parte da sociedade, mas pelas autoridades, transportes, educação e 

serviços públicos que todo cidadão deveria possuir como direito. Essa exclusão e falta de 

acesso complica a sua convivência em uma sociedade, reduzindo seus direitos civis. 

O kit motorizado pretende facilitar a vida de pessoas com algum tipo de 

deficiência motora, que não possuem mobilidade nos membros inferiores, visando ajudar  

a se deslocar por distâncias relativamente grandes, permitindo entrar em certos lugares 

como o mercado e residências por exemplo de forma prática e significativamente fácil 

para melhorar sua rotina. 

Para alcançar esse objetivo, o principal desafio é projetar algum tipo de 

acoplamento para a cadeira, de forma que facilite a conexão e desconexão entre o 

módulo propulsor e a cadeira de rodas. 
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2 METODOLOGIA 

  

A aplicação do modelo consensual no projeto de produtos inclusivos marcou o 

início da linha de pesquisa iniciada em 2009 em Araranguá, voltada ao desenvolvimento 

de dispositivos e produtos didáticos pedagógicos para a inclusão. Ele foi chamado 

consensual por Ferreira (1997), pois reúne semelhanças entre os modelos de projetos 

preconizados, entre outros, por French, Pahl e Beitz, Hubka e VDI 2221. Proposto por 

Maribondo (2000) e utilizado, entre outros, por Santana (2005), neste modelo o projeto é 

subdividido em quatro fases: (a) projeto informacional; (b) projeto conceitual; (c) projeto 

preliminar e (d) projeto detalhado. Ele será a base metodológica para a solução do 

problema de projeto abordado nesta pesquisa. 

Serão acrescentadas ainda particularidades do processo de projeto de produto 

norteado pelos princípios do Desenho Universal (ALVARENGA, 2006), fundamentais para 

o desenvolvimento de produtos inclusivos. O ponto de partida para o desenvolvimento do 

produto foi a identificação das necessidades dos clientes. Esta é uma etapa de 

fundamental importância para o projeto do produto, pois são para os clientes que os 

produtos serão projetados e isso deve ser feito de acordo com suas necessidades, 

também conhecidas como “voz do cliente” (SANTANA, 2005). É necessário que o 

projetista adquira conhecimento sobre as diferentes habilidades e limitações dos usuários 

com necessidades específicas. Para isso foi contatada e convidada a participar do projeto 

a Associação de Pessoas Deficientes de Araranguá (ADEAR). 

Na fase de Projeto Conceitual será utilizada a abstração para identificação dos 

problemas essenciais, evitando-se assim que um dos maiores erros dos projetistas 

ocorra, que é ter em mente uma solução que ele gostaria de adotar para resolver 

precocemente um problema. Isso muitas vezes pode acabar prejudicando o projeto do 

produto, limitando a criatividade. 

A aplicação da metodologia, desde a captação da “voz do cliente”, até a 

concepção da solução, revelará a solução ideal para o problema. A concepção deverá 

atender à norma brasileira NBR 9050 (2004), que visa proporcionar a acessibilidade e a 

utilização de maneira autônoma e segura de ambientes, edificações, mobiliário e 

equipamentos urbanos à maior quantidade de pessoas possível, considerando as 

condições de mobilidade e de percepção do ambiente do indivíduo. Recentemente 

revisada, esta norma teve profundas mudanças em todo seu contexto, na redefinição e 
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inclusão de termos, na riqueza de conteúdo e até abrangendo o atual conceito de 

Desenho Universal (ALVARENGA, 2006). 

A solução proposta deverá atender ainda às normas ABNT NBR ISO 7176 

(2009). Traduzidas para o idioma português em 2006, por solicitação do INMETRO, estas 

normas foram gradativamente implementadas para que os fabricantes de cadeiras de 

rodas pudessem se adaptar às novas necessidades de fabricação (COOPER apud 

MORAES JÚNIOR, 2008). 

No Projeto Preliminar serão detalhados dimensões, materiais e processos de 

fabricação e montagem das concepções escolhidas. Estas informações, chamadas por 

Pahl e Beitz (2006) de requisitos determinantes do produto, devem ser inicialmente 

levantadas nesta fase. Para tanto serão analisadas detalhadamente todas as informações 

das fases anteriores do projeto, como especificações do projeto e estrutura funcional. 

Uma análise dos possíveis modos de falha e de seus efeitos (FMEA) será de fundamental 

importância nesta fase, para que o projeto esteja alinhado com os requisitos das normas 

relacionadas, uma vez que a segurança dos cadeirantes é primordial. A partir destas 

informações serão confeccionados esquemas e desenhos para a determinação do leiaute 

preliminar. Na sequência, na fase do Projeto Detalhado, serão elaborados os desenhos 

finais e será definida a lista de materiais, preparando assim, o projeto para a construção 

do protótipo (AREND, 2003). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A etapa conceitual tem como objetivo evitar que o projetista foque apenas em 

uma ideia para solucionar certos problemas, limitando assim o desenvolvimento do 

produto. O primeiro passo dessa etapa conceitual é apontar as funções que o produto 

sera capaz de desempenhar. Como funções gerais, foram determinadas: transportar o 

cadeirantes, engatar e desengatar a unidade de tração com facilidade, acelerar e 

desacelerar e deslocar em diferentes direções. A função global é deslocar o usuário de 

forma segura, prática e que promova menos complicações para o cadeirante, facilitando a 

sua rotina utilizando sua própria cadeira de rodas motorizada. 

A busca por soluções alternativas é essencial para auxiliar na seleção de 

soluções e alternativas para a acoplagem e desacoplagem do kit motorizado, e determinar 

qual a melhor opção para o desenvolvimento do protótipo. Por isso, a Tabela 2 apresenta 

o resultado do levantamento de algumas soluções de acoplamentos para auxiliar na 

montagem do projeto. 
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Tabela 01 – Soluções para acoplamento. 

 

Descrição Modo de acoplar o kit  

Abraçadeira com 

um pino de 

ancoragem 

fixadas na 

cadeira. 

O kit teria braços com 

soquetes nas pontas 

onde seriam utilizados 

para encaixar nos 

pinos de ancoragem. 

 Barra metálica 

com um 

mecanismo de 

ancoragem 

acoplada na parte 

inferior de 

cadeira. 

Esse mecanismo é 

acionado quando o 

cadeirante posiciona 

devidamente o 

mecanismo de engate 

no mecanismo de 

ancoragem, e logo em 

seguida empurrando o 

guidão para frente. 

 

 Consiste 

basicamente em 

um tubo 

(acoplado em 

baixo da cadeira) 

com o diâmetro 

interno 

suavemente 

maior do que o 

diâmetro externo 

do tubo do 

Acoplar o tubo do 

modulo de tração 

dentro do tubo do 

acoplamento, 

ativando a trava de 

pressão para fixar. 
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modulo de tração. 

 

Fonte: os próprios autores. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto conceitual foi é uma etapa essencial para a determinação das 

funções gerais, especificações do projeto e principalmente o levantamento de algumas 

soluções e alternativas de acoplamentos para o modulo de tração. 

Espera-se que esse trabalho ajude a busca por novos modelos para auxiliar as 

pessoas com deficiência, e que a concepção desenvolvida neste projeto venha a ajudar 

com o desenvolvimento de equipamentos para a maior acessibilidade de cadeirantes na 

sociedade. 
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Resumo: Com a intenção de atender o objetivo de evolução do projeto AeroSATC Aerodesign, necessitou-

se definir o conjunto motopropulsor que gere a maior tração possível, a fim de alcançar uma melhor colocação 

na competição SAE Brasil Aerodesign®. Tendo em vista a restrição de competição nas opções de motor 

disponíveis e a proibição em alterações nos mesmos, a maior diferença de contribuição à tração do conjunto 

motopropulsor vem da escolha de hélice, encontrada através da execução de uma série de testes para a 

obtenção de dados das hélices disponíveis no inventario da equipe, e sucessivamente a análise dos mesmos. 

Primordialmente foram efetuados testes em uma bancada estática com todas as hélices, utilizando o Software 

LABVIEW®, para adquirir dados de tração numa velocidade de vento nula. Os dados foram comparados a 

cálculos propostos em literatura, a fim de evidenciar sua validade. Os resultados possibilitam a seleção de 

um menor número de hélices através da análise das curvas de potência em velocidades historicamente 

relevantes ao projeto, de 0 m/s a 30 m/s, reduzindo o custo do trabalho. Foram escolhidas as hélices APC 

12,25x3,75, APC 13x4, APC 12x6. Realizou-se testes dinâmicos em túnel de vento com as três hélices, 

comparando os dados com os adquiridos no software PropellerSelector® verificando que a APC 12,25x3,75 

seria a melhor hélice disponível, pois dispõe a maior potência nas velocidades em que o avião projetado pela 

equipe se encontraria, aproximadamente de 10% a 15% durante todo percurso. Com os dados apresentados, 

é possível utilizar a mesma metodologia em larga escala, com um baixo custo, sem a necessidade para uso 

excedente de um túnel de vento. 

 
 
Palavras-Chave: Desempenho, SAE Brasil AeroDesign, hélices, grupo motopropulsor, túnel de vento. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

Neste trabalho foi desenvolvido uma abordagem de seleção de hélices para um 

veículo aéreo radio controlado (VANT) em conjunto com o motor O.S 0.55AX, com rotação 

máxima de 17.000 RPM e uma potência de 1,68 HP, para a disposição de um grupo 

motopropulsor com o objetivo de gerar o melhor desempenho dentro da competição SAE 

Brasil AeroDesign.  

O modelo ensaiado dispõe da configuração tractor, onde o grupo motopropulsor é 

estabelecido na parte frontal da aeronave, fazendo com que a rotação do motor gere uma 

força que “puxa” a aeronave. A configuração predomina no mercado aeronáutico para 

aviões com hélice, pois é possível usufruir de um escoamento de ar para a hélice sem 

nenhuma perturbação, além de características estruturais beneficentes ao voo.  
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A competição regulamenta diversas particularidades de projeto da aeronave, 

importantes para o trabalho sendo a escolha do motor, sendo limitada a modelos pré-

selecionados pela SAE, e pista de decolagem, restrita a 50 metros do ponto de partida. Em 

um contexto aeronáutico, a optimização do comprimento de pista de decolagem necessário 

é fundamental à evolução do mercado, visto o direcionamento a compactação das pistas 

aéreas, gerando menores gastos as companhias aéreas em construções e mantimento.  

Utilizando o modelo matemático para cálculos de corrida de decolagem do VANT, 

considerou-se a existência de quatro forças fundamentais durante o percurso, definidas por 

L = sustentação, D = drag, T = tração e W = peso. Entende-se a decolagem quando a força 

de sustentação da aeronave for superior a seu peso, dada pela equação (1) proposta por 

Miranda. 

L= Cl∙ ρ ∙ 1 2⁄ ∙ v2∙S (1) 

 

Avaliando as variáveis que influenciam a sustentação, identifica-se a velocidade 

como fator de seu aumento. Tendo em vista que a velocidade é proporcional a tração 

disponível pelo conjunto motopropulsor, distingue-se a melhor hélice aquela que tenha o 

melhor aproveitamento da potência do motor. O fornecimento de tração provém da 

conversão de torque gerado pelo motor em movimento linear na hélice. Parafraseando 

Miranda, uma hélice é um aerofólio que trabalha em uma trajetória circular, com ângulo de 

ataque positivo em relação ao fluxo de ar, de forma a produzir esforço em uma direção 

paralela ao plano de voo da aeronave. Define-se as características da hélice como o 

diâmetro em detrimento da rotação e o passo, fatores em unidades de polegadas, 

apresentados na forma diâmetro’’ x passo’’. 

2 METODOLOGIA 

 

Foram aferidos testes com modelos disponíveis no inventario da equipe 

AeroSATC® dispostos na tabela 01. A fim de validar os dados práticos, foi utilizado o 

Software PropellerSelector®, que informa um valor em virtude da hélice utilizada, e 

realizado cálculos teóricos da tração no ambiente de programação Matlab®. 

 

Tabela 01 - Hélices ensaiadas 

APC 12x6 

ISSN: 2526-4044 p. 702 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

APC 12x7 

APC 12,25x3,75 

APC 13x4 

APC 13x6 

APC 14x4 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

2.1 Teste estático 

 

 O objetivo deste trabalho é a visualização do comportamento das hélices 

durante os estágios do percurso. Para minimizar o tempo de utilização do túnel de vento, e 

consequentemente reduzindo os custos do método, foram realizados testes de tração 

estática, provendo-se de uma bancada instrumentada por SILVA. 

 O equipamento é instrumentado por duas células de carga, que captam a 

deformação causada pelo grupo motopropulsor, revelando a tração do conjunto, e um 

tacômetro posicionado no eixo do motor, para identificar as características de rotação do 

motor com cada hélice. A visualização desses dados é feita através do Software 

LABVIEW®. 

Figura 01 – Bancada de ensaios estáticos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Logo, foram ensaiadas as hélices mencionadas na tabela 01. 

 

 

 

2.2 Determinação teórica da tração estática  
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Para obter resultados de tração mais confiáveis, foi utilizado o esquema matemático 

proposto por Durand & Lesley, que de maneira mais aproximada calcula o valor da tração 

estática a partir da potência do motor e das características das hélices.  

 

Tv=0= KT0 ∙ 
PE

n ∙D
 (2) 

 
 

  𝑲𝑻𝟎 é definido a partir da Eq. (2): 

 

KT0=57000 ∙ (1,97- 
P

D
) (3) 

 Nas Eq. (2) e (3) os valores estão no sistema imperial de medida, sendo 𝑻𝒗=𝟎 o valor 

da tração a 0 m/s em (lb), 𝑲𝑻𝟎 é o coeficiente de tração estática, 𝑷𝑬 refere-se a potência 

disponível no eixo do motor na rotação máxima obtida por ele em (hp), segundo Miranda, 

esse valor varia entre 11000 rpm  e 13000 rpm, 𝒏 é o valor da rotação máxima do eixo do 

motor em (rpm), 𝑫 é o diâmetro da hélice e 𝑷 o passo da mesma, ambos em (ft). 

 

2.3 Teste dinâmico 

 

Para o melhor entendimento do comportamento da hélice durante o voo, foram 

aferidos testes em túnel de vento, onde a velocidade relativa do ar foi variada e registrou-

se os valores de tração do conjunto durante cada velocidade.  

A bancada de testes estáticos foi inserida no túnel de vento como visto na figura 

(2). A velocidade do ar no túnel de vento foi variada de 0 m/s até o limite de velocidade do 

equipamento, 16 m/s. A tração e rotação do grupo motopropulsor foram medidas usando o 

mesmo método utilizado na subseção 2.1. Para calcular as velocidades de voo acima de 

16 m/s, foram inseridos os dados adquiridos acima no ambiente de programação Matlab®, 

onde foi criada uma função regente usando o curve fitting tool, esta subsequentemente 

usada para calcular os valores.  

 

 

 

 

 

Figura 02 – Teste dinâmico 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 Todas a aferições foram realizadas a nível do mar. Foram reunidos os dados obtidos 

nos testes estáticos nos cálculos teóricos na tabela (2). 

Tabela 02 – Resultados teste estático 

Modelo de hélice Rotação máxima [rpm] Tração máxima [N] Tração teórica [N] 

APC 12 x 6 11000 33,73 36,69 

APC 12 x 7 10400 31,96 34,61 

APC 12,25 x 3,75 13000 43,14 40,69 

APC 13 x 4 10700 39,22 38,31 

APC 13 x 6 10100 34,32 34,72 

APC 14 x 4 9700 36,28 36,06 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Com esses valores aferidos foi utilizado o software PropellerSelector®, que calcula 

os valores de tração, variando a velocidade relativa do ar. Porém, como no software não há 

uma opção para a escolha da motorização utilizada, incluindo a potência e a rotação, os 

valores não apresentam uma boa confiabilidade, todavia, foi utilizada para enxergar a curva 

comparativa durante uma simulação de voo, sem o túnel de vento. 

 Nessa perspectiva, o software gerou um gráfico (1) da tração em função da 

velocidade. A curva foi extrapolada com os valores obtidos no teste estático para analisar 

qual dos modelos ensaiados teria uma maior relevância em testar no túnel de vento, para 

uma interpretação mais precisa.  
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Gráfico 01 – Curvas de tração extrapoladas no PropellerSelector®  

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 Dessa forma as hélices que mostraram um melhor desempenho durante o voo, e 

obtiveram bons valores em baixas velocidades foram a 12,25 x 3,75, 13 x 4, e a 12 x 6, que 

mesmo tendo uma tração menor que os outros modelos em baixas velocidades, tem uma 

boa continuidade em altas velocidades que teoricamente levaria a uma velocidade máxima 

mais alta. Com essas definições as hélices foram ensaiadas em túnel de vento que gerou 

o gráfico (2). 

Gráfico 2 – Resultados aferidos no teste dinâmico 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

 Com a visualização dos resultados gerados durante o teste dinâmico, é possível 

visualizar a semelhança entre a extrapolação feita no software PropellerSelector® com a 
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curva real obtida no ensaio. Dessa forma, é possível fazer a escolha da hélice que melhor 

proporciona a tração na faixa de velocidade necessária. 

A faixa de velocidade é dada no envelope de voo, que é a curva da tração disponível 

do conjunto motopropulsor, gerado no ensaio dinâmico, e a tração requerida que é 

calculada a partir da equação (4) proposta por Anderson. 

 

𝑻𝒓 =  
𝑾

𝑪𝑳
𝑪𝑫

⁄
 (4) 

Na qual é utilizado o peso em função do coeficiente de sustentação (𝑪𝑳) e o 

coeficiente de arrasto (𝑪𝑫) valores obtidos pelas simulações aerodinâmicas. Plotando as 

duas curvas se obtém o envelope de velocidade de voo da aeronave. A partir do escopo 

dos valores aferidos quanto essa faixa de velocidade durante os anos de competição 

compreende-se que se encontra entre 0 m/s a 30 m/s. 

Analisando os valores obtidos nos testes realizados é possível definir a hélice 

APC 12,25 x 3,75 como tendo o melhor desempenho quando acompanhando o motor O.S 

0.55AX nesse projeto, pois apresenta valores de 10% a 15% superiores as outras durante 

o envelope mencionado. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O método de ensaio demostrou resultados satisfatórios, visto a consistência dos 

dados nos vários métodos de cálculo das características das hélices.  

Sugere-se para melhoria deste trabalho a utilização de um túnel de vento com 

uma velocidade de vento relativa mais alta, a fim de não necessitar de uma estimativa para 

valores acima de 16 m/s. Um túnel de vento maior também seria um aprimoramento ao 

método de análise, visto que no utilizado, de 700 mm x 700 mm, pode ocorrer interferência 

no fluxo de ar causado pelo escoamento rebatendo nas paredes do túnel de vento. 

Entretanto a influência do fenômeno é baixa e, portanto, foi negligenciado nos cálculos 

deste trabalho. Os testes também foram realizados apenas ao nível do mar, em uma 

densidade relativa diferente da qual se encontra no local da competição, sendo necessário 

cálculos teóricos para converte-los. O trabalho se limitou apenas a hélices bi-pá, mas 

idealmente seriam realizados testes com tri-pás e mono-pás para conferir suas viabilidades 

no VANT da equipe.  
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Resumo: Para o projeto de uma aeronave, é de suma importância conhecer o comportamento durante as 
diversas etapas da missão que a mesma realiza. A corrida de decolagem se torna uma das principais 
demandantes durante o projeto de um avião que participa da competição estudantil SAE Brasil AeroDesign, 
visto que o comprimento de pista necessário para decolagem é restringido por um regulamento e, dessa 
forma, grande parcela de configuração de projeto da aeronave se deve aos limites impostos para a 
decolagem. A determinação do comprimento de pista para decolagem e pouso é um dos grandes pontos 
debatidos nas maiores e tradicionais literaturas aeronáuticas que, por muitas vezes empregam equações que 
realizam várias aproximações. Buscando contornar as diversas condições desconsideradas por tais 
equações, buscam-se métodos mais palpáveis. Tal artigo tem como propósito idealizar e modelar a corrida 
de decolagem de uma aeronave rádio controlada por meio da integração numérica possível pela coleta de 
dados do grupo motopropulsor com o auxílio da instrumentação do mesmo com o auxílio do LABVIEW®. As 
considerações realizadas durante o decorrer do trabalho se mostram sólidas visto a proximidade dos 
resultados encontrados em comparação aos testes de decolagem realizados na aeronave demonstrando-se 
um método consistente e aplicável ao projeto de aeronaves. 
 
Palavras-Chave: Aeronave, decolagem, integração numérica, SAE Brasil AeroDesign. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

SAE Brasil AeroDesign é uma competição estudantil voltada para os acadêmicos 

das engenharias da mobilidade e tem como propósito à amplificação dos conhecimentos e 

recursos entre os meios da engenharia aeronáutica. A cada ano, novos desafios são 

propostos um regulamento que delimita e rege as características do projeto das aeronaves 

participantes. 

 Dos problemas clássicos de análise de desempenho, o da decolagem é o mais 

importante para o projeto do AeroDesign, pelas limitações do regulamento [Da Rosa, p. 

164].   

Dessa forma, o peso total de decolagem da aeronave torna-se máximo quando 
dentro de todas as restrições existentes no regulamento da competição a equipe conseguir um excelente 
projeto aerodinâmico e que propicie durante a corrida de decolagem alçar voo com a maior carga possível 
[Miranda, 2010, p. 217]. 

 

Segundo Miranda (2010, p. 218), durante a decolagem de uma aeronave, quatro 

grandezas atuam sobre o avião, são elas L = sustentação, D = arrasto, W = peso e T = 

tração. Tais grandezas são representadas seguindo a Eq. (1), Eq. (2) e Eq. (3). O método 

de obtenção da tração é representado na seção de metodologias. 

L = 
1

2
 ρ v² S c𝑳 (1) D = 

1

2
 ρ v² S cd (2) W = m g (3) 

ISSN: 2526-4044 p. 709 - 1125

mailto:y.fagundes@hotmail.com
mailto:lufesg@gmail.com
mailto:stefanoczancan@outlook.com
mailto:elvys.curi@satc.edu.br/
mailto:richard.castro@satc.edu.br


8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

Onde ρ [kg/m³] = massa específica do ar, v [m/s] = velocidade relativa do avião, 

S [m²] = área total das superfícies sustentadoras, cL = coeficiente de sustentação, cd =  

coeficiente de arrasto, m [kg] = massa do avião e g [m/s²] = aceleração da gravidade. 

Para validação do método foram utilizados dados históricos da equipe referentes 

ao avião participante da competição de 2018, representados na Tab. 01. 

 

Tabela 01 – Resultados para a etapa de aceleração 

Massa 
[kg] 

Área 
da asa 

[m²] 

Coeficiente 
de atrito 

Coeficiente 
de arrasto 

Coeficiente 
de 

sustentação 

Coeficiente de 
sustentação 
máx. (CLmáx

) 

11,62 0,96 0,0459 0,2001 0,7648 1,65 
Fonte: do Autor (2019) 

 

2 METODOLOGIA 

 

Da Rosa (2003, p. 164) cita que existem dois métodos de solução para o 

problema de decolagem: 

 Solução analítica – realiza simplificações o que torna a solução possível; 

 Solução numérica – oferece uma resposta mais precisa se os dados de 

entrada condizerem com a realidade. 

 

De acordo com Anderson (2015, p. 524) o comprimento de pista é dado por SLO, 

representado pela Eq. (4). Tal equação realiza algumas considerações e aproximações, o 

que leva a apresentar resultados que geralmente destoam da realidade. 

S𝑇𝑂= 
1,44 W²

g ρ S CLmáx {T - [D + μ(W - L)]} 
 

 
(4) 

Em que CLmáx = máximo coeficiente de sustentação e μ = coeficiente de atrito. 

 

Para um método de solução numérica, é possível empregar um método de 

integração de trapézio simples.  

Uma forma que se tem de melhorar o resultado obtido utilizando-se a regra dos 
trapézios é subdividindo o intervalo [a, b] em n subintervalos de amplitude h e a cada subintervalo aplicar-se 
a regra dos trapézios [Barroso, 1987, p. 210]. 
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2.1 Etapas de Integração na Corrida de Decolagem 

 

Durante a corrida de decolagem foram assumidos dois eixos perpendiculares: 

um paralelo a trajetória do avião e outro paralelo a força normal, onde em tais eixos atuam 

as forças de: atrito, arrasto, tração, sustentação e peso.  

De forma a elucidar as grandezas presentes na decolagem, é possível observar 

o fluxograma disposto na Fig. 02.  

 

Figura 02 – Fluxograma de integração. 

 

Fonte: do Autor (2019) 

 

No intento de realizar uma melhor análise, a corrida de decolagem foi segregada 

em três etapas, sendo elas: aceleração, corrida e liftoff. As distâncias Sa, Sd e Slo 

correspondem respectivamente a cada etapa e são expressas na Fig. 03. 

 

Figura 03 – Distâncias percorridas durante a aceleração, corrida e liftoff. 

 

Fonte: do Autor (2019) 
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2.1.1 Etapa de Aceleração 

 

Conhecendo que a aeronave não parte da máxima rotação oferecida pelo motor 

quando no primeiro instante da decolagem como sugere a Eq. (4), estabeleceu-se a 

necessidade de uma etapa de integração para averiguar as condições presentes neste 

estágio.  

Quando a aeronave está apta para realizar a corrida de decolagem, com seu 

motor já em funcionamento a uma determinada mínima rotação do motor, há tração, porém, 

a aeronave permanece em repouso devido a força de atrito estático (instante chamado de 

marcha lenta). Com o comando do piloto, há aumento gradual da rotação, a tração aumenta 

vencendo a força de atrito e, dessa forma, ocorre movimento. Da rotação mínima, onde a 

tração não é suficiente para retirar a aeronave de sua posição de repouso, até a rotação 

máxima (momento final da etapa de aceleração), onde a tração também é máxima, a 

aeronave percorre uma curta distância (Sa), de modo que, se desconsiderada, acaba por 

influenciar o resultado. 

Para determinar a curva de tração durante etapa de aceleração foram realizados 

testes na bancada de testes confeccionada por da Silva (2017). Tal é instrumentada com 

duas células de carga responsáveis por medir a tração e rotação do grupo motopropulsor 

(Fig. 04) onde a aquisição de dados é possível por meio do software LABVIEW®.  

 

Figura 04 – Bancada para testes do grupo motopropulsor. 

 

Fonte: do autor (2019) 

 

Testes a nível do mar desconsiderando a influência do vento relativo foram 

realizados, nos quais foram buscadas as situações que mais se aproximavam do instante 

em que o piloto realiza o comando de aceleração, que consiste em um curto período retirar 
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o motor de seu estado de marcha lenta até o instante em que o mesmo atinge máxima 

tração. Os dados obtidos durante os ensaios referentes a curva de tração característica da 

etapa de aceleração podem ser observados na Fig. 05. 

 

Figura 05 – Curva de tração durante a etapa de aceleração. 

 

Fonte: do Autor (2019) 

 

Desenvolvendo a rotina de cálculos por integração numérica seguindo o 

fluxograma apresentado na Fig. 02, com time steps de 0,01 s, utilizando como critério de 

parada T = 40 N, de forma que, pela Fig. 05 se demonstra a tração máxima e configura o 

fim da etapa de aceleração. Os resultados obtidos são dispostos na Tab. 02. 

 

Tabela 02 – Resultados para a etapa de aceleração 

Tempo 
[s] 

Sa 
[m] 

Velocidade 
[m/s] 

Tração 
[N] 

Sustentação 
[N] 

Arrasto 
[N] 

Aceleração 
[m/s²] 

2,15 2,42 3,13 40,06 4,00 32,90 2,83 
Fonte: do Autor (2019) 

 

2.1.2 Etapa de Corrida 

 

Semelhante a etapa de aceleração, a etapa de corrida é composta pelas 

mesmas grandezas, mas sua integração utiliza dos dados provenientes do fim da etapa de 

aceleração como inputs, visto que, sucede a mesma. 

Diferindo do estágio de aceleração, o comportamento da curva de tração tende 

a diminuir a medida que a velocidade do avião aumenta devido a velocidade do vento 

relativo que se opõe ao movimento do avião. Dessa forma, foram propostos novos ensaios 

a tração máxima em túnel de vento, no qual a velocidade do vento se limita a 16 m/s. Para 
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tal, a fim de compreender todas as faixas de velocidade da aeronave os dados obtidos 

foram extrapolados a 25 m/s utilizando do software Excel®. 

 

Figura 07 – Curva de tração durante a etapa de corrida. 

 

Fonte: do Autor (2019) 

 

 Portanto, a partir da Fig. 07, obteve-se o polinômio da função a partir do software 

MATLAB®. Foi inserido na modelagem, a possibilidade de o avião descolar sem rotacionar, 

portanto a parcela de força de atrito seria nula quando a sustentação for maior que o peso.  

É assumido como critério de parada L ≥ W, considerando que após atingir tal 

grandeza, a aeronave dá início a etapa de liftoff. Os dados referentes a integração para a 

etapa de corrida são dispostos na Tab. 03. 

 

Tabela 03 – Resultados para a etapa de corrida. 

Tempo 
[s] 

Sd 
[m] 

Velocidade 
[m/s] 

Tração 
[N] 

Sustentação 
[N] 

Arrasto 
[N] 

Aceleração 
[m/s²] 

7,45 49,60 16,84 28,15 115,58 2,95 2,17 
Fonte: do Autor (2019) 

 

2.1.3 Etapa de Liftoff 

 

Nesta etapa, segundo Raymer [1992, p. 487], o avião tende a rotacionar e 

percorrer o trajeto em um raio imaginário, devido a força centrípeta. Seguindo a Eq. (5), Eq. 

(6) e Eq. (7) foi calculado o raio do trajeto do avião.  

sen θ  = 
T - D

W
 (5) MTOW = 

1

2
 ρ VTR

2 S CLmáx (6) R = 
VTR

2

g. ((MTOW
W

⁄ ) -1)
 (7) 
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Como parâmetro para representar que a distância de decolagem atende as 

restrições do regulamento no qual STO ≤ 60 m, adotou-se que para tal a aeronave deve 

estar a uma distância do solo de aproximadamente 0,2 m. A distância Slo é dada pela Eq. 

(8).  

Slo= R sen θ (8) 

 

Seguindo a rotina de cálculos, são representados na Tab. 04 os dados quando 

o avião chega ao fim da etapa de liftoff e por conseguinte conclui a decolagem. 

 

Tabela 04 – Resultados para a etapa de liftoff. 

Tempo 
[s] 

Slo 
[m] 

Velocidade 
[m/s] 

8,2 6,37 14,32 
Fonte: do Autor (2019) 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para o definir o comprimento de pista total necessário para a decolagem, define-

se como: 

STO= Sa + Sd + Slo (9) 

 

Dessa forma, STO  =  58,39 m, demonstrando ser menor que a restrição de pista 

de 60 m imposta pelo regulamento da competição. Para a mesma aeronave, nas mesmas 

condições, a Eq. (4) apresenta um comprimento de pista de 51,60 m, uma diferença de 

aproximadamente 12% nos resultados encontrados. 

O método numérico foi integrado as rotinas de cálculo da otimização 

multidisciplinar do projeto, que tem como papel predefinir as geometrias do avião e servir 

como parâmetro de cálculo para as demais áreas. Foram realizados testes de voo com o 

protótipo construído com base nas geometrias dispostas pela otimização multidisciplinar. 

Tal aeronave serviu para o propósito de aferição do tempo de decolagem e do comprimento 

de pista para decolagem, onde tal aeronave decolou em aproximadamente 9,5 s e 60 m, o 

que se mostra próximo dos resultados encontrados. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebendo a diferença de comprimento de pista referente ao método numérico 

e o analítico, é possível aferir uma maior precisão na definição de carga paga. 
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A diferença entre os resultados enfrentados nos testes de decolagem com os 

resultados encontrados numericamente se devem ao fato de que o ganho de sustentação 

pelo comando do profundor ao final da corrida de decolagem foi desconsiderado na 

modelagem e aplicado aos testes.  

Visto que, confrontando a situação real com o artifício de cálculo são 

encontradas grandezas semelhantes, assume-se que o método é válido, todavia, os 

resultados podem ser mais aproximados considerando fatores como o efeito solo e 

momento em que o piloto dá o comando de profundor para arfar a aeronave. 
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Resumo: O conhecimento de características dinâmicas de um motor hidráulico se faz necessário para sua 

correta aplicação e busca da máxima eficiência. Obter as características de operação de um motor hidráulico, 

permite atingir a melhor condição de torque e rotação. Esse artigo tem por objetivo projetar uma bancada para 

identificar as curvas de operação do motor hidráulico. Para realizar esse projeto, utilizou o software de 

simulação dinâmica AMESim Student Edition®, usando equipamentos e modelos matemáticos que descrevem 

o comportamento dinâmico deste equipamento. Em seguida foi elaborado um projeto com CAD 3D da 

bancada e simulações numéricas para avaliar o método do torque resistivo usando frenagem por caliper e 

disco de freio. Além disso, foi feito uma análise modal de parte estrutural de menor rigidez, para evitar os 

efeitos de ressonância que estaria submetida a bancada física quando fabricada. Ao fim foi obtido um modelo 

de projeto com êxito para desenvolvimento de uma bancada hidráulica para obtenção de curvas de operação 

por meio de instrumentação, sem grandes influências de modos de vibrar, dimensões reduzidas, 

proporcionando a pesquisa em acionamento hidrostático. 

 

Palavras-Chave: Projeto, Simulação Numérica, Motor hidráulico, Bancada de Pesquisa e Caracterização de 
comportamento dinâmico. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Motores hidráulicos são equipamentos de sistemas que trabalham com 

escoamento de fluidos em alta pressão, obtendo, como saída útil, energia mecânica que se 

apresenta na forma de torque e rotação. 

Segundo (RABIE, 2009), a primeira fonte de perdas de energia é o vazamento 

interno. Em análise experimental, operando sob as condições corretas de projeto, os 

vazamentos são as principais perdas de fluxo. O fluxo de vazamento através de pequenas 

folgas é visto como laminar e seu comportamento tem variação de forma linear. 

De acordo com (ANDERSON, 2003), a dinâmica de um atuador rotativo sofre 

resistência de pelo menos três fontes que diminuem o torque gerado: O amortecimento 

viscoso, desenvolvido a partir do cisalhamento no fluido nas folgas justas entre os 

elementos mecânicos no seu movimento (Td), o movimento e as forças do sistema 

contrários ao de fricção (Tf), gerando perdas, e a inércia mássica acoplada ao motor, que 

necessitará de reação proposta (I). 
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Completa, junto a (ZHAO, 2018) que, o torque surge para que o motor vença 

estes esforços e cargas externas. Aplicando a segunda Lei de Newton ao sistema de estudo 

rotativo, pode ser expressa da seguinte forma na equação (1). 

𝐷𝑝𝑐 = 𝐼
𝑑𝜃2

𝑑𝑡
+ 𝐴

𝑑𝜃

𝑑𝑡
+ 𝐺𝜃 + 𝑇𝑐      (1) 

Onde, D = deslocamento volumétrico [m³/rad], pc  = pressão de carga [N/m²], I = 

momento de inercia de massa [kg.m²], dθ²/dt = aceleração angular [rad/s²], A = coeficiente 

de amortecimento viscoso [Ns/m], G = coeficiente de rigidez da mola de torção [Nm/rad], θ 

= deslocamento angular [rad] e Tc  = carga externa [N.m]. 

Com intenção de gerar um torque resistivo ao movimento rotativo do motor 

hidráulico, é utilizado um sistema por frenagem com caliper, pinça e disco de freio, 

encontrado comumente em veículos automotores de duas rodas. Este sistema de pinça de 

freio com pastilha e disco promove aumento da diferença de pressão no motor hidráulico, 

através da geração de um torque resistivo devido ao atrito por contato entre pastilha e disco. 

O torque de resistência aplicado ao motor hidráulico é descrito pela equação (2). 

𝑇𝑟 = 𝜇𝑃𝐴𝑒𝑁
𝑅𝑚𝑎𝑥+𝑅𝑚𝑖𝑛

2
      (2) 

Sendo, Tr = torque de resistência [N.m], µ = coeficiente de atrito cinético entre 

pastilha de freio e disco [adm.], P = pressão aplicada ao embolo do freio [Pa], Ae = área do 

embolo da pinça de freio [m²], N = número de pastilhas de freio do conjunto [adm.], Rmax = 

distância superior da pastilha [m] e Rmin = distância inferior da pastilha [m]. 

A quantidade em vazão que é entregue a um motor hidráulico é responsabilidade 

de um sistema desenvolvido para esta função. A dedução da quantidade de movimento é 

então relatada matematicamente da seguinte maneira para atuadores simétricos rotativos, 

na equação (3) (RABIE, 2009): 

𝑞𝑣𝑐 = 𝐶𝑖𝑛𝑝𝑐 + 𝐷
𝑑𝜃

𝑑𝑡
+

𝑉𝑡

4𝛽

𝑑𝑝𝑐

𝑑𝑡
      (3) 

Em que, qvc = vazão de controle [m³/s], Cin = constante do vazamento interno 

[adm.], pc = pressão de carga [Pa], D = deslocamento Volumétrico [m³/rad], dθ/dt= 

velocidade angular [rad/s], Vt = volume total contido em ambas as linhas [m³], β = módulo 

de compressibilidade volumétrico [Pa] e dpc/dt = variação de pressão [Pa/s]. 

Lima (LIMA, 2015) menciona que a vibração é baseada no principio que as 

estruturas de máquinas excitadas por esforços dinâmicos fornecem sinais de vibração 

iguais aos da frequência de excitação e se ainda houver um desiquilibrio em um 
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componente da máquina, isto causará um aumento nesta vibração. Um método para 

obtenção de resultados de frequência natural, é a utilização de softwares computacionais 

para análise modal. O Ansys® é normalmente utilizado para fazer a análise, visando obter 

os parâmetros que influenciam na vibração de estruturas, garantindo de forma experimental 

resultados de frequências críticas para o estudo (PEGORARO, 2018).  

A frequência de rotação do motor hidráulico, dada pela equação (4), pode se 

igualar à frequência natural da bancada. Para que não ocorra ressonância, se encontra os 

valores da frequência de rotação do motor hidráulico, sendo variável devido possibilidade 

de alteração na vazão entregue pela unidade de potência. 

𝜔 = 2𝜋𝑛      (4) 

No qual, ω = frequência de excitação [rad/s] e n = rotações por segundo [rps]. 

Shigley e coautores (SHIGLEY et al. 2005) descrevem que, no momento de 

projeto, o desenvolvimento dos estudos e análises de um sistema, neste caso hidráulico, é 

criado por um modelo abstrato, que admita equação matemática para representar o sistema 

fazendo a simulação de modo adequado ao modelo físico e aproximando ao modelo real. 

A simulação em AMESim® mostra tamanha importância, gerando resultados 

preliminares que justificam comportamentos através de modelagem física e matemática. 

Por disponibilizar de uma biblioteca vasta de componentes hidráulicos e ainda 

possibilitando a construção de componentes com outros elementos básicos, é uma 

ferramenta que facilita a direção de um estudo com seus resultados simulados e 

posteriormente compará-los com ensaios experimentais (PACHECO, 2011). 

Na presença de informações da literatura de modelos matemáticos usados em 

acionamentos hidrostáticos, o estudo tem por objetivo o projeto de uma bancada para 

conhecimento do comportamento dinâmico de um motor hidráulico, habilitando a 

compreensão da atual eficiência do equipamento para diferentes parâmetros de entrada de 

um sistema hidráulico em movimento rotativo e continuidade de fluxo. Obtendo dados 

preliminares por simulação em software de simulação dinâmica em AMESim®, criando 

modelagem CAD 3D para uma bancada de estudo e avaliar sua frequência natural em local 

que aparenta maior fragilidade a este fenômeno, possibilitando evitar amplitudes e 

comportamentos indesejados durante funcionamento. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para orientar o desenvolvimento da bancada e correta utilização de 

componentes para o sistema hidráulico, foi criado um esquema preliminar em AMESim® e 
ISSN: 2526-4044 p. 719 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

simulado para obtenção de resultados de comportamento, conforme apresentado na figura 

1. 

 
Figura 1 - Sketch em AMESim dos componentes do sistema para acionamento do motor 

hidráulico para simular comportamento sob torque resistivo. 

 

Fonte: do Autor (2019) 

 

Sendo, 1 - Reservatório 50 L, 2 - Motor Elétrico – 1740 RPM – 4cv, 3 - Bomba de Palheta, 

4 - Válvula Direcional Duplo Solenóide – 4/3 vias - centro fechado – Pressão Máxima 350 

bar, 5 - Motor Hidráulico, 6 - Motor Hidráulico e 7 - Filtro de Retorno. 

O Sketch da figura 1, descreve o sistema a partir de uma modelagem de 

resistência no acionamento hidráulico, contendo os equipamentos que se tem para o 

modelo real.  

O momento de inércia, usado para determinação do movimento do acionamento 

e simulações preliminares, foi calculado pelo software CAD 3D e depois determinado pela 

equação do momento de inércia, para confirmação de resultados do modelo CAD. Beer e 

coautores (BEER et al, 2011) relatam que se o eixo de referência de um corpo não está 

coincidente com o do volume em estudo, o modelo de inércia deve ser calculado pela 

equação (5). 

𝐼 = ∑(𝐼 + 𝑚𝑑2)       (5) 

Sendo, m = massa do volume em modelagem [kg] e d = distância do eixo do 

volume em estudo ao eixo de referência de inércia [m]. 

Um desenho CAD 3D executado pelo software SolidWorks®, foi usado para 

dimensionamento da estrutura e equipamentos que serão usados para desenvolvimento 

completo da bancada para estudo.  

 

7 
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Com a determinação do sistema de torque de resistência, foi desenvolvido 

modelagem CAD 3D, seguido de simulação em software Ansys®. Os resultados da  

simulação serviu para aferição da capacidade do sistema resistivo de suportar o torque 

desenvolvido pelo motor hidráulico.  

Em seguida, para evitar a ocorrência de ressonância na bancada, foi utilizada a 

ferramenta de análise modal do software Ansys® em local que pode apresentar este 

fenômeno, determinando as frequências de excitação a serem evitadas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A figura 2 apresenta o projeto do sistema a ser desenvolvido para obter as curvas 

que caracteristicas do motor hidráulico. O torque de resistência sera mensurado 

indiretamente por uma célula de carga do tipo S que está fixado perpendicularmente a um 

braço metálico acoplado ao eixo de rotação do motor com distãncia de 0,13 m. Próximo ao 

disco será instalado um sensor para obtenção da velocidade de rotação.  

 

Figura 2 – Projeto CAD 3D da bancada de estudo do acionamento hidrostático com 
resistencia ao torque por frenagem. 

 

 
Fonte: Do autor (2019) 

O valor de torque gerado pelo modelo de frenagem, resulta em um diferencial de 

pressão (𝒑𝒄) no motor hidráulico devido dificultar o movimento de rotação do seu eixo. Os 

valores de pressão são detectados por dois transdutores de pressão, um em cada entrada 

do motor. 

As medidas de momento de inércia no eixo acoplado ao eixo de movimento do 

motor hidráulico, são calculadas via modelagem CAD 3D e seguindo a equação (5) foram 

coerentes entre si, conforme pode ser observado na  tabela 1 a seguir. 

 

Transdutor 
de Pressão 

Célula de 
Carga 

Disco de 
Freio 

Pinça 
Caliper 

Motor 
Hidráulico 
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Tabela 1 – Momento de inércia de massa calculado em relação ao eixo de rotação do 
motor hidráulico e comparado com o disponível pelo software. 

 

Item Qtd. 
Momento de inércia [kgm²] 

SolidWorks Calculado 

Disco 1 0,001248354 0,001257235 

Eixo Suporte 1 0,000140964 0,000140917 

Parafuso 5 0,000032979 0,000032973 

Arruela 10 0,000004873 0,000004873 

Porca 5 0,000013464 0,000011928 

Total [kgm²] 22 0,001440035 0,001447927 

Fonte: do Autor (2019) 

 

O Sketch da figura 1 foi compilado e inserido as propriedades dos componentes 

presentes no modelo da bancada, após a compilação foi determinado uma sequência de 

operação para a simulação do sistema hidráulico, resultado presente na figura 3. 

 

Figura 3 – Simulação preliminar do acionamento. 

 
Fonte: do Autor (2019) 

 

A simulação da figura 3 é uma resposta a um acionamento que foi submetido a 

um torque resistivo a partir de atrito de 6 Nm e a inércia resultante da tabela 1. É possível 

perceber, pela inclinação da curva de rotação durante a subida e descida, um 

comportamento de aceleração até ficar estável. O comportamento demonstrado pela curva 

do torque na figura 3 logo no seu início do acionamento, apresenta uma onda sinuosa 

resultante das resistências mencionadas na equação (1), logo para superar o esforço 

contrário a um aumento inicial e posteriormente é seguido de estabilização por sair do seu 

regime estático. No momento da parada na simulação de operação da figura 3, as curvas 

de torque e rotação apresentaram comportamento sinuoso. Isto foi ocasionado devido a 

válvula selecionada e sua sequência de ação terminar em seu centro fechado, gerando um 

acúmulo momentâneo, estabilizando e parando por uma resistência no local de fluxo. 
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A figura 4-a apresenta os resultados obtidos pela simulação para verificação se 

o sistema resistivo suportaria o torque do motor hidráulico sobre uma força normal 

resultante no contato de 680 N. A escala de cores na figura 4-a, demonstra um sistema sem  

escorregamento devido o atrito gerado do contato entre pastilhas e disco para o torque de 

excitação do acionamento hidráulico aplicado no disco. 

 

Figura 4 – a) Simulação de deslizamento entre pinça e disco. b) Análise modal em 
Ansys® do disco e suporte do disco. c) Frequências de ressonância. 

 

     

a)                                                              b) 

 

c) 

Fonte: Do autor (2019) 

 

Os resultados da simulação do sistema de frenagem (figura 4-a) demonstra que 

conseguirá suportar o torque máximo do motor hidráulico. O local considerado com menor 

resistência a ressonância é simulado e apresentado na figura 4-b, bem como os seus 

valores de frequência na figura 4-c. 

A partir da análise dos modos de vibração [para o disco/suporte de disco] 

apresentados na figura 4-b, foi encontrado valor elevado de deslocamento (95,006 mm) 

quando a frequência natural do modelo atingiu a excitação do motor.  

Foi verificado através da equação (5) a possibilidade da frequência de rotação 

atingir as frequências da figura 4-c, foi obtido o valor máximo de 47,02 Hz, considerando 

para o cálculo, um rendimento volumétrico de 100 % (sem perdas por vazamento interno).   
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados de simulações numérica e modelagem CAD 3D, indicaram um 

bom método para o modelo de manufatura da bancada de acionamento hidrostático, que 

será utilizada na avaliação do comportamento dinâmico de um motor hidráulico. As 

simulações serviram para fornecer dados para o dimensionamento de um modelo 3D da 

bancada de testes. Os valores obtidos do comportamento dinâmico por simulações, 

frequência natural e sistema de resistência a frenagem, estimulam o desenvolvimento para 

a fabricação da bancada, sem riscos potenciais do efeito de ressonância e de não suportar 

o torque desenvolvido pelo motor hidráulico. Com esta etapa concluída, será possível 

selecionar os sensores da bancada, e desenvolver a programação em software para 

realizar os ensaios experimentais. 
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Resumo:  No Brasil as competições robóticas são organizadas pelas universidades, escolas e empresas que 

buscam soluções tecnológicas inovadoras. Uma das competições mais conhecidas é a Winter Challenge 

organizada pela empresa RoboCore, na qual máquinas se enfrentam em batalhas utilizando diversos métodos 

de combate para destruir ou imobilizar o robô adversário. A competição desafia as pessoas a criarem seus 

próprios robôs aplicando diretamente seus conhecimentos adquiridos. Geralmente os participantes do evento 

são estudantes universitários, mas qualquer pessoa pode competir. A Universidade Federal de Santa Catarina 

é representada pela equipe Quantum Team para participar da competição e construir os robôs. Para a 

competição foi construído o robô Antares II para a categoria de combate LightWeight 27,3 kg. A equipe 

construiu o robô desde a parte mecânica, elétrica, eletrônica e montagem. O Antares II tem como diferencial 

um escudo giratório, que serve para atacar e defender-se dos adversários. Dessa forma, este artigo tem como 

objetivo apresentar a arquitetura e características do robô de combate Antares II, construído pela equipe 

Quantum Team da Universidade Federal Santa Catarina. Foi possível desenvolver o robô por completo, além 

de testar seu funcionamento. O robô conseguiu atender as funcionalidades definidas para o combate na 

competição Winter Challenge. Esta pesquisa tem uma abordagem qualitativa e aplicada.  
 

Palavras-Chave: Robótica, Competições robóticas, Eletrônica Embarcada 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Competições de robótica têm-se tornado cada vez mais comuns pelos incentivos 

das universidades, escolas e empresas que buscam novos conhecimentos e soluções 

inovadoras (VERHOEFF, 2013). Estas competições são adequadas para o 

desenvolvimento, testes, investigação e possibilidade de desenvolver diversas áreas da 

ciência e tecnologia (ALMEIDA et al., 2000, p.2). 

No Brasil existe o evento Winter Challenge organizado pela RoboCore, na qual 

robôs se enfrentam em batalhas utilizando diversos métodos para destruir o adversário. Na 

competição existem diversas categorias que os robôs podem ser desenvolvidos. A 

categoria de combate é subdividida nas seguintes categorias: LightWeight: 27,3 kg, 

FeatherWeight: 13,6 kg, HobbyWeight: 5,5 kg, BeetleWeight: 1,4 kg e AntWeight: 450 g. 

Nesta competição os participantes são geralmente equipes de universidades, mas qualquer 

pessoa pode desenvolver seu robô de combate e batalhar contra as equipes. 

 A equipe Quantum Team da Universidade Federal de Santa Catarina participa 

do evento desde 2017, na qual desenvolve seus próprios robôs desde a parte mecânica, 

elétrica, eletrônica, montagem e construção. Para participar da competição na categoria de 
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combate LightWeight a equipe construiu o Antares II. Dessa forma, o presente artigo tem 

como objetivo apresentar a arquitetura do robô de combate Antares II, além de descrever 

as principais características desse robô. 

 O artigo está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a 

Metodologia. Na Seção 3 descreve os Trabalhos Relacionados. Na seção 4 é apresentada 

a Arquitetura. Na seção 5 são apresentadas as Considerações finais. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Nesta seção relata-se de que maneira se procede a pesquisa para a realização 

do estudo proposto. A pesquisa tem uma abordagem qualitativa e aplicada.  

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados IEEE, 

Google Scholar e Scopus para identificar a existência de trabalhos relacionados. A segunda 

etapa consiste em descrever a arquitetura e as principais características do robô. São 

descritos os componentes mecânicos, eletrônicos, arma, a estrutura externa e o 

funcionamento dos mesmos. Por fim são apresentados os resultados do projeto e os testes 

realizados com o Antares II. 

3 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

No trabalho desenvolvido por Souza et al. (2009) é apresentado um robô de 

combate que foi desenvolvido com o intuito de participar do evento Winter Challenge. Com 

base no projeto desenvolvido no SolidWorks partiu-se para a montagem do robô. A carcaça 

foi feita de nylon. A arma utilizada foi uma hélice feita de aço mola, que tem como objetivo 

atacar os adversários e ao mesmo tempo se defender. Para a rotação da arma foi utilizado 

um motor de furadeira/parafusadeira Dewalt 18 V, e polias em “V”. Após fixado o eixo, 

projetou-se o mancal para acoplar o motor responsável por fazer a hélice girar. Para fixar a 

carcaça foi utilizado o parafuso Allen M4 x 30 mm. Para a locomoção foram usados 2 

motores da Magnet Marelli. Os motores foram ligados a um mancal feito de latão por meio 

de uma redução 6:1. Na eletrônica do robô Killer foi utilizada uma placa de controle. A parte 

principal desta placa é o microcontrolador.  

O robô Federal M.T. desenvolvido pela Equipe Uairrior (2019) teve sua estrutura 

composta de Duralumínio 7075-T6, com encaixes precisos, o que facilitou e agilizou a 
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montagem, beneficiando a resistência da estrutura. A parte frontal do robô foi construída 

em aço SAE 1045, por ser um aço mais fácil de ser trabalhado. Duas diferentes formas de 

proteção frontal foram projetadas com a finalidade de potencializar o golpe aplicado nos 

adversários. A sua arma apresentou um estilo bastante agressivo unindo uma rampa e dois 

discos para melhor defesa e elevar mais ainda o impacto. A locomoção apresentou um 

diferencial: rodas vulcanizadas, que substituíram quatro rodas comuns. Os motores 

utilizados foram da empresa AstroFlight, devido sua relação potência/torque. 

Os robôs descritos anteriormente diferenciam-se e assemelham-se ao Antares 

II em alguns aspectos. Ao comparar o robô Killer com o Antares II notou-se uma grande 

semelhança no modelo de arma utilizada, pois ambos apresentaram estilo eixo central, na 

qual a arma gira em torno do mesmo. O escudo do Antares II foi feito de aço 1045, cortado 

a laser e unido em várias chapas, o que gerou um perfil específico ao escudo, tornando-o 

mais agressivo no ataque, característica essa que mostrou-se mais eficaz se comparada à 

arma do robô Killer. Na locomoção foram utilizados motores e transmissões da 

parafusadeira DCD 710 da DeWalt, os mesmos utilizados para a rotação da arma do robô 

Killer. Foi utilizado um motor de partida de automóvel para o funcionamento da arma, com 

1600 W de potência. O eixo central foi fixado através de um rolamento de carro, que foi 

fixado na carcaça através de cantoneiras. Já no robô Federal M.T., diferentemente do 

Antares II, foi utilizado Duralumínio na sua carcaça exterior. Ambos usaram aço 1045 em 

sua estrutura, principalmente na parte das armas, por ser um material bastante resistente. 

Os dois robôs apresentaram um grande diferencial na locomoção utilizando rodas 

vulcanizadas.  

 

4 ARQUITETURA DO ANTARES II 

 

No desenvolvimento do Antares II, a construção na forma circular permitiu um 

melhor arranjo espacial, levando em conta seu eixo central que está acoplado à arma 

giratória que constitui o sistema de defesa e ataque do robô. Esse sistema baseia-se na 

rotação de uma peça saliente de aço pesando aproximadamente 10 kg; o torque fornecido 

pelo motor em conjunto com a inércia da própria rotação permite causar elevado dano na 

estrutura do oponente. A força motriz que alimenta a arma é dada por um motor de partida 

de automóvel da Chevrolet, com 1600 W de potência. Este motor está acoplado à arma 

através de uma transmissão 90 º e um conjunto de correia polias. Outro ponto a se destacar 

é a presença de ressaltos pontiagudos em sua estrutura, conformada pela junção de 
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diversas placas desenhadas com o software SolidWorks e cortadas a plasma, obtendo-se 

assim um perfil final tridimensional. Para o acionamento foram utilizados relés de alta 

potência. 

O sistema elétrico é alimentado por  3 baterias de LiPo (Lithium Polymer Battery 

- Bateria de Polímero de Lítio) com a configuração: 3S, 40C, 2,2A (3 células de 3,7 Volts 

cada, somando 11,1 volts, 40*2,2A = 80,8 Ampères na corrente de descarga, 2,2 Ampères 

de capacidade (Ah), respectivamente). Este modelo de bateria diferencia-se das demais, 

pois tem a capacidade de descarregar altas energias sem sofrer danos. Além disso, foram 

escolhidas por apresentarem uma corrente de até 240 Ampères (juntas), leveza (150 a 180 

gramas) e tamanho reduzido. Contudo, são instáveis e exigem cuidado no seu manuseio. 

A eletrônica de potência do sistema de locomoção do Antares II foi baseada em 

pontes H IBT_2, compostas por um CI Bts 7960 que suporta até 43 Ampères, em conjunto 

a um controlador Arduino UNO R3 2560, baseado no CI Atmel 2560. Através da 

programação, o Arduino é capaz de identificar os comandos e repassá-los para a eletrônica 

de potência da locomoção, permitindo assim movimentos precisos e ajustáveis.  

Para controlar o robô foi utilizado um conjunto rádio e receptor da marca Flysky, 

com 10 canais de comunicação, com operação na faixa dos 2,4 GHz. 

Em relação à força motriz do sistema de sistema de locomoção, utilizou-se um 

conjunto motor e transmissão de parafusadeira DeWalt DCD 710, acoplado em um sistema 

de mancais móveis e eixos interligados a rodas de borracha fundida, possibilitando uma 

elevada estabilidade e aderência em superfícies distintas. Este sistema é considerado 

robusto, prático e de fácil instalação.   

O grande diferencial que o Antares II apresenta é sua arma, que permite 

simultaneamente ataque e defesa. Também é importante ressaltar sobre sua estrutura 

construída em aço 1045, que apresenta elevada resistência a deformações. Pode-se 

observar na Figura 01 o escudo desenvolvido pela equipe. 

 

 

 

 

 

Figura 01 - Arma do robô Antares II 
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Fonte: elaborada pelos autores 

 

Essas características tornam o robô mais estável nos confrontos. Além disso, 

sua estrutura e arranjo sistemático permitiu noções de distribuição de massa, estudos de 

inércia e movimento. Na Figura 02 é apresentado o Antares II. 

 

Figura 02 - Antares II 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Ao finalizar a montagem do robô, foram realizados alguns testes de 

funcionamento, com objetivo de identificar possíveis problemas.  

O primeiro teste realizado foi para checar o funcionamento do motor. Assim, 

baterias de LiPo foram conectadas ao mesmo para verificar seu desempenho quando 

exposto a situações extremas.  

O segundo teste teve como objetivo analisar se o robô estava se locomovendo 

perfeitamente. Para isto o Antares II foi levado a um local adequado simulando um ambiente 

de competição. Iniciou-se o teste verificando o comportamento do robô ao deslocar-se para 
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frente e para trás. Em seguida analisou-se o comportamento ao se deslocar para direita e 

para esquerda. Por fim, a rotação foi testada, tanto no sentido horário quanto no anti-

horário. Alguns problemas foram identificados e ajustes foram feitos para corrigi-los. 

O terceiro teste realizado foi o de funcionamento da arma, no qual objetos de 

alta resistência foram utilizados para simular robôs e deste modo confrontá-los para checar 

a eficiência do escudo no ataque e na defesa; desta forma também comprovou-se sua 

simetria (sem trepidação durante a rotação da arma), e sua capacidade de ataque em 

qualquer direção. Outro ponto a se destacar é sua estabilidade durante o ataque, pois a 

maior parte da energia da arma foi dissipada no objeto, mantendo o robô rente ao chão no 

momento do ataque. 

E por último realizou-se um teste geral do funcionamento do robô, no qual todas 

as funcionalidades foram acionadas ao mesmo tempo, para verificar o desempenho global 

do robô. 

 O Antares II mostrou-se bastante eficaz durante os testes realizados. Após as 

modificações necessárias foram realizados mais alguns testes, e os resultados obtidos 

foram bastante positivos, mostrando a eficácia e resistência do robô construído. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com os testes finais que foram realizados, foi possível analisar que o projeto do 

Antares II alcançou todos os objetivos. Após os ajustes realizados, novos testes foram feitos 

e obtiveram como resultado um bom funcionamento do robô. Com isso, pode-se ressaltar 

que o robô está apto para representar a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

na competição Winter Challenge.  Além disso, a equipe conseguiu desenvolver o projeto 

em tempo hábil e qualificar todos os membros pertencentes à subequipe do Antares II.   

O Antares II foi apresentado em diversas escolas de Ensino Básico do município 

de Araranguá, em feiras desenvolvidas pela UFSC e em Centros sociais para crianças e 

adolescentes. A equipe tem por finalidade alcançar não apenas os estudantes dos cursos 

da UFSC Campus Araranguá, mas promover a integração entre a Universidade e as 

Escolas de Ensino Médio. Dessa forma a equipe Quantum Team funciona como uma 

mediadora para com esses estudantes e a Universidade. O projeto ainda contribui para a 

formação acadêmica e profissional dos membros através de aplicações práticas do 

conhecimento adquirido no decorrer da graduação; assim estes levam seus conhecimentos 
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aos alunos das Escolas de Educação Básica, incentivando-os a manterem contato com a 

robótica. 

Como trabalho futuro pretende-se aperfeiçoar as funcionalidades já existentes 

do Antares II, além de buscar materiais de maior qualidade para o robô continuar 

competindo nas próximas edições.  
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Resumo: A reciclagem de papel nas últimas décadas ganhou força por conta dos desafios socioambientais               
dentro do conceito de sustentabilidade e com isso, o projeto de extensão “Reciclagem de Papel como uma                 
proposta para a Educação Ambiental, Conscientização Popular e Inclusão Social” do IFSC Campus             
Criciúma está sendo desenvolvido com intuito de promover a conscientização dos alunos sobre o              
desperdício de papel e a importância da reciclagem. Porém, enfrentam uma grande dificuldade de              
implantação devido ao tempo de secagem que leva, mais ou menos, 24 h. O protótipo a ser construído para                   
solucionar esse problema consiste na automatização de uma secadora de papel artesanal reciclado com              
modelo idealizado para que o ar, conduzido por um soprador e aquecido por resistências, seja direcionado                
diretamente às chapas com os papéis a serem secos. A máquina visa diminuir o tempo de secagem e                  
aumentar a produtividade do papel sem perder sua qualidade original, mesmo quando o clima não é                
favorável. 
 
Palavras-Chave: sustentabilidade; automatização; reciclagem de papel. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A reciclagem de papel nos últimos tempos ganhou espaço nos desafios           

socioambientais dentro dos critérios da concepção de desenvolvimento sustentável. Com          

o objetivo de incentivar a sustentabilidade e a conscientização que consiste em reduzir,             

reutilizar e reciclar, o Câmpus Criciúma possui um projeto que tem como tema:             

“ Reciclagem de papel como uma proposta para a Educação Ambiental, Conscientização           

Popular e Inclusão Social”, desde 2016, que visa a reciclagem de papel através de              

métodos artesanais. 

Para tal processo de reciclagem de papel inicialmente deve-se separar o papel            

que será utilizado. É importante ressaltar que não são permitidos qualquer tipo de papel              

que possua resíduos de gordura, papéis sanitários, papéis plastificados, metalizados,          

parafinados, papel vegetal, entre outros. Reciclá-los consiste na diminuição da qualidade           

e durabilidade do papel reciclado. Os papéis são cortados e colocados de molho por 24               

horas, em um balde para que as fibras do papel possam ser mais maleáveis, depois são                
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triturados no liquidificador, em seguida são colocados em moldes para que o papel             

reciclado pegue forma, posteriormente é removido o excesso de água do papel reciclado             

e são colocados em espécies de varais, onde secam por um tempo estimado de 2 a 3                 

dias dependendo das condições meteorológicas e da densidade do papel.  

 
Figura 1: Papel depositado em prateleiras de telas mosquiteiros. 

Fonte: Cardoso, Dalmolim e Loreto (2016) 

O método de secagem utilizado pelo projeto de reciclagem apresenta, por           

outro lado, uma série de problemas, onde, devido às condições climáticas em dias de              

calor (verão) as folhas de papel são secas em menor tempo e em dias de frio e alta                  

umidade (inverno) em um tempo maior. Outro contratempo identificado é na fabricação            

dos papéis, onde a proposta do projeto citado anteriormente é levar a ideologia de              

reciclagem de papel para outras instituições de ensino e fazer o processo por completo no               

lugar onde o projeto está sendo apresentado. Como o papel precisa de dois ou três dias                

para secar, os responsáveis do projeto recolhem as amostras feitas na instituição, que             

então serão levadas ao Câmpus Criciúma onde espera-se a quantidade de dias            

necessários para a secagem e posteriormente a equipe volta a escola para mostrar os              

resultados, isso acaba gerando uma larga mão de obra assim como custos elevados para              

os envolvidos.  

Por conta dos problemas apresentados no processo de secagem do papel           

reciclado, foi proposta a automatização da etapa de secagem, tornando-o mais viável e             

eficiente, atingindo assim uma produção rápida e sem danificar o papel.  

Essa proposta de automação foi submetida como um projeto da disciplina de            

Práticas Profissionais do Curso Técnico Integrado em Mecatrônica. Cujo o principal           

objetivo da matéria se baseia no desenvolvimento das habilidades técnicas dos alunos            

nas áreas de mecânica, eletroeletrônica, programação, controle e automação. Tudo isso,           

através de atividades práticas que integram os conhecimentos obtidos nas outras           

disciplinas do curso pelo discente. Tais atividades se encontram no desenvolvimento           

deste projeto de automatização que, além de auxiliar o projeto de reciclagem do Câmpus              

Criciúma, ajuda a completar a formação técnica do estudante. 
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Esse projeto ainda foi submetido à receber financiamento por sua realização,           

onde conseguiu o auxílio financeiro com êxito, tendo assim condições para a confecção             

de uma máquina que consiga melhorar o processo de secagem do papel reciclado. 

       2 METODOLOGIA 
 

O papel possui uma superfície frágil, consequentemente existem muitos fatores          

durante o seu processo de secagem que podem acabar danificando a sua integridade             

física. Portanto, o método de secagem foi cuidadosamente estudado para que fosse            

possível escolher o meio que trouxesse os melhores resultados dentro do orçamento            

disponível. 

Após um longo tempo de estudo e pesquisa de diferentes métodos de            

secagem, chegou-se na decisão de adotar o método de secagem convectiva forçada. Tal             

método foi escolhido por trazer um melhor resultado no produto final e uma grande              

redução do tempo da secagem.  

Outro motivo importante para a escolha deste método de secagem foi pelo            

método ter um maior embasamento em pesquisas, tendo sido encontrado até mesmo            

uma máquina focada em utilizar este mesmo método para secar papel reciclado. Esta             

máquina foi desenvolvida na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e foi           

utilizada como base para o planejamento da máquina do projeto aqui apresentado. 

O processo de secagem convectiva se resume na secagem por meio de ar             

vindo de uma fonte, como um soprador, e aquecido através de resistências elétricas. Para              

que esse método seja eficiente é necessário que haja controle na velocidade do vento,              

assim como em sua temperatura e no tempo ao qual o papel ficará exposto, já que a                 

superfície do papel é muito sensível.  

 
Figura 2: Esquema representativo do método de secagem convectiva 

Fonte: González, Vieira e Rocha (2012). 
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Como não existem máquinas de secagem de papel artesanal no mercado, foi            

necessário construí-la desde o início, fazendo com que ela possa ser considerada um             

produto inovador no mercado. A máquina é composta principalmente por uma estrutura            

mecânica que é desenvolvida de forma independente, baseada na máquina da           

UNICAMP. Além de possuir partes de acionamentos, como o soprador térmico, e partes             

responsáveis pelo controle desses acionamentos, como os sensores de temperatura e o            

microcontrolador.  

Em seguida serão apresentadas as três partes principais que constituem o           

protótipo: 

● A parte de ventilação: onde será acoplada a fonte de ventilação e as resistências               

elétricas para aquecimento da máquina, de maneira que não haja nenhum           

curto-circuito com o resto da carcaça por parte dos acionamentos dos aparelhos; 

 

Figura 3: Visão da parte de ventilação da máquina de secagem convectiva 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

● A câmara de secagem: através dela será depositada as folhas de papel, onde             

haverão pás que serão responsáveis por direcionar o ar quente ao papel,            

secando-o de maneira uniforme; 

 

Figura 4: Visão da câmara de secagem da máquina de secagem convectiva 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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● A área de exaustão: responsável por realizar a exaustão da máquina, ajudando a             

remover parte da umidade dentro da câmara de maneira que não haja grandes             

perdas na temperatura devido a troca de calor com o ambiente externo 

 

Figura 5: Visão Geral da Máquina de Secagem Convectiva 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Além dessas partes, ainda existe outro componente muito importante na estrutura           

mecânica: os suportes do papel. Nestes suportes serão depositadas as amostras, com o             

tamanho de aproximadamente uma folha A4, que em seguida serão suspensas para a             

realização do processo da secagem convectiva. 

 
Figura 6 e 7: Visão dos suportes de papel reciclado artesanal da máquina de secagem convectiva 

Fonte: Elaborada pelo autor 

As partes de acionamento e controle da máquina, igualmente essenciais para o            

seu funcionamento, são responsáveis por executar o processo de secagem com êxito e             

manter o controle dos parâmetros do protótipo para que o papel fique na qualidade ideal.  

Dentre todas as partes que compõem a máquina, nas áreas de acionamento e             

controle os componentes foram comprados, diferentemente da parte mecânica que foi           

confeccionada desde o início. Entretanto, ambas foram planejadas e modificadas de           

acordo com a necessidade da máquina.  
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Em relação a parte de acionamento, ela é composta por uma fonte de ar aquecido,               

o ventilador térmico. Essa fonte é formada basicamente por um ventilador e resistências             

elétricas para o aquecimento. Toda a parte de acionamento funciona com tensão padrão             

de rede  de 220V e ela se encontra na área de ventilação da estrutura da máquina.  

 
Figura 8: Visão do ventilador térmico de aquecimento sem estar acoplado à máquina de secagem convectiva. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A área de controle tem como órgão principal um microcontrolador, que é            

responsável por receber as informações lidas pelos sensores, processá-las e através           

delas controlar a parte de acionamento, ao mesmo tempo que informa tudo ao operador              

através de uma IHM (Interface Humano Máquina). A IHM também é responsável por             

enviar os comandos desejados pelo operador para o microcontrolador, com o objetivo de             

realizar o processo de secagem da maneira desejada. 

A parte de controle funciona por meio de baixa tensão (5 - 12 V) e está                

totalmente localizada no interior do painel elétrico na lateral da máquina. Esse painel tem              

seu exterior composto por uma IHM, um teclado de controle da IHM, as sinalizações de               

segurança, um botão de emergência assim como uma chave para ligar e desligar o              

processo. Em seu interior está o microcontrolador e outros componentes responsáveis           

pelo controle e pela alimentação dessa parte. 
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Figura 9: Visão externa do painel de controle da máquina de secagem convectiva. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Atualmente, a máquina encontra-se em processo de desenvolvimento, tendo como          

objetivo concluí-la antes do fim deste ano letivo. Porém, boa parte do projeto já foi               

construído, levando em consideração que a pesquisa e o estudo já foram quase             

concluídas. Em relação a mecânica, todos os suportes já foram confeccionados e estão             

prontos para uso, além de terem passados pelo processo de zincagem para que se              

tornassem inoxidáveis e assim tivessem maior duração. Com relação às partes de            

controle e acionamento, todos os materiais necessários foram adquiridos, e a IHM, além             

do esquema de controle, estão sendo desenvolvidos. 

  
Figura 10 e 11: Visão de um dos suportes de papel reciclado já confeccionados. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Ainda há muito a ser feito até a conclusão do projeto, mas espera-se conseguir até               

o final do ano uma máquina capaz de secar 4 folhas de papel reciclado artesanal, do                

tamanho de aproximadamente uma folha A4, a cada 30 ou 40 minutos. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

      A fim de acelerar o processo de secagem, foram estudados muitos modelos de 

máquinas e métodos diferentes, já que é a etapa mais demorada e igualmente necessária 

para fabricação de papel reciclado sem depender do clima. A equipe teve um grande 

desenvolvimento em vários campos de conhecimento, portanto a realização desse projeto 

mostrou-se uma excelente forma de aumentar o interesse dos alunos em pesquisas e 

desenvolvimentos de trabalhos técnicos e científicos.  
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Resumo: No cenário econômico brasileiro vêm se sobressaindo as cerâmicas artísticas e de revestimento, 
as quais podem ser empregadas para fins utilitários ou decorativos. Nos últimos anos, a produção nacional 
alcançou 790 milhões de metros quadrados de cerâmicas, representando um crescimento considerável no 
âmbito global. Isso posto, o projeto tem como objetivo estudar o desenvolvimento de esmaltes cerâmicos com 
efeitos macrocristalinos, usualmente aplicados em cerâmica artística. Esses vidrados apresentam a 
propriedade de desenvolver cristais ou spherulites, sendo caracterizada pela passagem do estado amorfo 
para o estado cristalino. Para tal, foram utilizadas fritas cerâmicas da região sul catarinense e matérias-primas 
cruas como o quartzo, óxido de zinco e bentonita. Visando o favorecimento da nucleação e do crescimento 
dos cristais, as amostras foram sinterizadas em temperaturas de ~1150ºC e, posteriormente, submetidas a 
um tratamento térmico. Observou-se que a utilização da bentonita nas formulações conferiu alterações na 
quantidade e tamanho dos cristais. Outro fator determinante foi a composição química das fritas cerâmicas: 
com a frita 1 os cristais formados assemelharam-se mais às spherulites enquanto com a frita 2 obtiveram-se 
cristais mais agulhados. 
 
Palavras-Chave: cerâmica artística; esmaltes cristalizantes; macro-cristais. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

No cenário econômico brasileiro, vêm se destacando, notoriamente, as 

cerâmicas de revestimento. Em 2017, a produção nacional alcançou 790 milhões de metros 

quadrados, tornando o Brasil o segundo maior produtor e consumidor mundial de 

revestimentos (ANFACER, 2019). 

Considera-se material cerâmico o resultado da mistura de compostos 

inorgânicos, essencialmente provenientes de argilas e feldspatos, sinterizada a 

temperaturas elevadas. Suas partes constituintes fundamentais são o suporte, o engobe e 

o esmalte, sendo este último responsável por conferir propriedades técnicas e qualidade 

estética ao material cerâmico. 

Quando se trata de cerâmica artística, no entanto, o foco encontra-se na textura 

e no aspecto. Com isso, os esmaltes cristalizantes têm forte apelo. Estes vidrados 

apresentam a característica de formar cristais de acordo com o tratamento térmico 

empregado (NORTON, 1937). 
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A formação de tais cristais, denominadas spherulites, depende tanto da 

composição química do esmalte quanto do tratamento térmico. No que diz respeito à sua 

composição, além dos agentes formadores de vidro normalmente utilizados, como a sílica, 

o óxido de zinco apresenta papel fundamental na nucleação cristalina, contribuindo, 

também, no brilho e opacidade do esmalte (JAMALUDIN et al., 2013). 

O tratamento térmico, por sua vez, conta com patamares de sinterização, 

nucleação dos cristais e crescimento dos spherulites, variando de 1150 °C à 1300°C. 

Esses spherulites podem assumir diferentes morfologias dependendo de seu 

crescimento, podendo ele ser central multidirecional ou de cadeia dobrada, interferindo 

diretamente no aspecto final na peça (GRÁNÁSY et al., 2005). 

Uma vez que o polo cerâmico catarinense se destaca na qualidade de seus 

produtos, o incentivo à inovação é essencial para o crescimento econômico e tecnológico 

do estado. 

Diante do exposto, o projeto objetiva o desenvolvimento de esmaltes de efeito 

macrocristalizante para fins artísticos, colaborando para o reconhecimento do estado como 

referência em termos de inovação em materiais cerâmicos. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para produzir o efeito cristalino nas peças cerâmicas, fora elaborada uma 

formulação de esmalte rica em agentes vitrificantes, tais quais as fritas industriais e o 

dióxido de silício, além da utilização moderada de óxido de zinco como agente nucleante e 

carbonato de lítio atuando como cristalizante. 

A formulação do vidrado apresentou, no entanto, quatro casos diferentes: 

utilização da Frita 1, utilização da Frita 2, e réplicas destas contendo 0,5% de bentonita 

como adicional. 

A Tabela 01 aponta a composição do vidrado produzido. 

 

Tabela 01 – Formulações dos esmaltes produzidos 

Matérias primas 
Quantidade 

(%) 
Adicionais 

Quantidade 

(%) 

Frita (1 ou 2) 50 Bentonita 0,5 

Sílica 22,5   

Óxido de Zinco 22,5   

Carbonato de Lítio 5   

Fonte: Autor 
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Para cada caso, as matérias foram pesadas em balança de precisão analítica e 

moídas a úmido, com 60 mL de volume de água, durante 10 minutos em um moinho 

planetário.  

Posteriormente, o esmalte foi retirado do moinho e aplicado em peças cruas de 

porcelanato, umedecidas superficialmente. O método de aplicação selecionado foi o de 

derramamento, uma vez que viabiliza a formação de camadas mais grossas de esmalte, 

como encontradas em peças de cerâmica artística. 

Tais peças foram mantidos a 100ºC em uma estufa durante 24 horas. Por fim, 

estas foram levadas a um forno mufla, o qual operou durante 12 horas na seguinte curva 

de queima. Terminado o ciclo, os resultados foram recolhidos e levados para análise.  

 

  Figura 01 – Curva de queima dos esmaltes 

 

Fonte: Autor 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Visto que a formulação de esmalte distingue-se no que diz respeito à frita 

selecionada, a Tabela 02 expõe, através da fórmula de Seger, as respectivas composições 

químicas, cujas divergências serão posteriormente discutidas a fim de categorizar os 

resultados. 

 

Tabela 02 – Composição das fritas industriais conforme a fórmula de Seger. 

Frita 1 Frita 2 

Na2O: 0,06 Al2O3: 0,24 B2O3: 0,16 

SiO2: 2,54 

Na2O: 0,06 Al2O3: 0,12 B2O3: 0,15 

SiO2: 1,88 K2O: 0,11 CaO: 0,76 
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CaO: 0,73 MgO: 0,01 

BaO:0,01 ZnO: 0,10 

MgO: 0,08 PbO: 0,07 

Fonte: Autor 

  

Analisa-se que a composição das fritas difere, majoritariamente, na quantidade 

de formadores de rede. A Frita 1, por conter maior percentual de trióxido de boro e dióxido 

de silício, matérias primas responsáveis pela formação do retículo cristalino, resulta num 

esmalte com rede mais densa e estável. 

Em contrapartida, a Frita 2, por apresentar óxido de zinco, um importante agente 

cristalizante, caracteriza-se pela maior formação de cristais. 

Os esmaltes sinterizados estão ilustrados na Figura 02, juntamente da largura e 

proporção das imagens, em que (a) é o esmalte com a Frita 1, (b) é o esmalte com a Frita 

1 e 0,5% de bentonita, (c) é o esmalte com a Frita 2 e (d) é o esmalte com a Frita 2 e 0,5% 

de bentonita. 

 

Figura 02 - (a) esmalte com a Frita 1, (b) esmalte com a Frita 1 e 0,5% de bentonita, (c) 

esmalte com a Frita 2 (d) esmalte com a Frita 2 e 0,5% de bentonita. 

 
Fonte: Autor 
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A princípio, nota-se que em todos os casos, o estado cristalino foi atingido com 

êxito, dado que todas as peças manifestaram cristais de willemita, um silicato de zinco, de 

fórmula Zn2SiO4, frequentemente estudado no âmbito dos esmaltes macrocristalizante. 

Pode-se visualizar, também, que a Frita 1 apresentou spherulites mais fechadas, 

de aspecto arredondado e configuração organizada, estimulada pela presença em 

abundância de formadores de rede. 

A Frita 2, por possuir óxido de zinco em sua composição, obteve maiores 

quantidades de cristais, de morfologia agulhada, cujo crescimento é radial multidirecional.  

O adicional de bentonita, por sua vez, promoveu nos esmaltes a formação de 

cristais em maior quantidade e menor diâmetro. No vidrado de Frita 2, especialmente, 

observou-se uma excessiva cristalização. Este fenômeno pressupõe-se da propriedade 

plástica que a bentonita fornece aos esmaltes, interferindo diretamente na reologia do meio. 

Por fim, calculou-se o diâmetro médio das peças de melhor resultado, (a) e (c), 

a fim de ratificar a interferência da composição química das fritas no crescimento cristalino 

dos esmaltes. Os valores estão expressos na Tabela 03. 

 
Tabela 03 – Variação do diâmetro e preenchimento dos spherulites 

Frita 
Diâmetro das 

spherulites (mm) 

Percentual de preenchimento das 

spherulites (%) 

1 8,8 – 20,2 80 - 90 

2 7,8 – 15,5 50 - 60 

Fonte: Autor 

 

Assim sendo, constata-se que a Frita 1, portando mais formadores de retículo na 

composição, promoveu cristais de diâmetros maiores e com preenchimento mais completo, 

quando comparada à Frita 2, que apesar dos cristais em abundância, não demonstrou 

preenchimento satisfatório. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho estudou o desenvolvimento de esmaltes cerâmicos 

macrocristalinos. Notou-se que a composição química das fritas presentes nos esmaltes 

influenciou fortemente a nucleação e o crescimento dos cristais. A Frita 1 produziu 

spherulites mais arredondados, enquanto a Frita 2 apresentou cristais mais agulhados. 

Em relação à bentonita, notou-se que a argila foi responsável por estimular a 

nucleação dos cristais, originando mais spherulites e de menor tamanho. 
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Por fim, obteve-se cristais com diâmetros médios de 8,8 a 20,2 mm e 

preenchimento de 80 a 90% no esmalte de frita 1. Por outro lado, a frita 2 produziu cristais 

com diâmetros de 7,8 a 15,5 mm e preenchimento de 50 a 60%, resultados 

comparativamente menos satisfatórios. 

Dessa forma, averígua-se que o projeto obteve êxito no que concerne à 

produção de esmaltes cerâmicos de efeito macrocristalino a partir das matérias-primas 

disponíveis no sul catarinense, sendo esta uma grande oportunidade para os artistas 

cerâmicos da região. 
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Resumo: A busca por novas fontes e uso racional de energia devido às mudanças climáticas se 
intensificaram nos últimos anos. Por meio da utilização de diversos modelos de biodigestores pode-
se encontrar uma alternativa para a produção descentralizada de energia elétrica e térmica pois o 
processo de biodigestão transforma a matéria orgânica em fertilizante orgânico e biogás, sendo que 
esse último pode ser utilizado como fonte de calor em processos de combustão. A Associação 
Técnica sem Fronteiras Brasil (TsF Brasil), por meio de parceria com a EPAGRI, construiu um 
biodigestor de baixo custo do modelo indiano em uma propriedade rural de Araranguá-SC. Durante 
o processo construtivo e operacional houveram falhas ocasionadas por diversos fatores que, a partir 
de pesquisa e avaliação a equipe executora do projeto buscou identificar. Este artigo relacionou 
essas falhas e as soluções testadas na execução do projeto bem como os aprendizados, sugerindo 
ações para projetos futuros. 
 
Palavras-Chave: Biodigestor, Biogás, Tecnologia de Baixo Custo  

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Devido à crise do petróleo em 1973 e às mudanças no clima ocasionadas 

pelas emissões da queima de combustíveis fósseis, a grande utilização desses 

combustíveis tem se tornado um tema de debate constante em muitos países. 

Consequentemente, surgem alternativas como o desenvolvimento de novas fontes 

de energia e o uso racional dos recursos energéticos existentes em busca da 

sustentabilidade ambiental. 

As tecnologias devem contribuir para impulsionar o desenvolvimento 

socioeconômico mediante o aproveitamento máximo dos recursos e a redução dos 

impactos socioambientais. Entre essas tecnologias os biodigestores trazem uma 

solução para produção de energia térmica e ou elétrica e para o saneamento em 

propriedades rurais.  

Por meio do processo de biodigestão, os microrganismos em condições 

anaeróbicas (ausência de oxigênio) produzem biogás e fertilizante orgânico. 

Segundo Mariani et al. (2018), o biogás é composto em maior concentração por 

metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2) e em menores concentrações por amônia 

(NH3), hidrogênio (H2), ácido sulfídrico (H2S) e outros gases. O fertilizante orgânico 

é um subproduto líquido composto principalmente por nitrogênio (N), fósforo (P) e 

potássio (K), sendo esses também os principais componentes dos adubos 

industriais que atuam na melhoria da fertilidade do solo e na atividade 

microbiológica. 
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Mariani et al. (2018) ainda cita que o uso de biodigestores na região sul do 

Brasil iniciou-se na década de 1980 por meio de incentivos governamentais. 

Entretanto, ao longo do tempo ocorreu a redução do uso desses equipamentos 

devido a alguns problemas. Esses incluem o manejo extremamente trabalhoso dos 

biodigestores modelo chinês e indiano para a época, inexistência de equipamentos 

adequados, falta de incentivo e o domínio técnico limitado para as tecnologias 

apropriadas ou de baixo custo. Além disso, considera-se que a região não possuía 

conhecimento suficiente para o uso energético do biogás. A partir de 2005, por meio 

do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e o projeto de cooperação técnica 

internacional (Probiogás) entre Brasil e Alemanha, o uso de biodigestores voltou a 

crescer. 

 Entre 2017 e 2018 a Associação Técnica Sem Fronteiras Brasil (TsF Brasil), 

em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina - Campus Araranguá 

(UFSC - Araranguá) e a Empresa de Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), 

desenvolveu um projeto para implementação de um sistema biodigestor de baixo 

custo em uma pequena propriedade rural familiar produtora de gado leiteiro.  

Inicialmente a finalidade da produção de biogás era substituir o Gás Liquefeito de 

Petróleo (GLP) no aquecimento de água para higienização dos equipamentos 

utilizados na ordenha do leite e utilizar fertilizante orgânico nos cultivos agrícolas da 

propriedade, o que contribuiria para a redução nos custos de produção (PEREIRA, 

2018; PAIM, 2018). Entretanto, considerando que o biodigestor seria 

implementando próximo a uma pequena fábrica de produção de queijo, houve 

interesse do proprietário no uso do biogás para substituir parte do GLP utilizado 

para produção de queijo, incorrendo em alteração da proposta inicial. 

 No processo de implementação do sistema de baixo custo ocorreram 

algumas falhas construtivas e operacionais. O objetivo do presente artigo é relatar 

e discutir as falhas e os aprendizados nesse processo.   

 

2 METODOLOGIA  

 

Para a construção do biodigestor utilizou-se o projeto desenvolvido pela 

organização social brasileira Diaconia intitulada “12 passos para construir um 

Biodigestor” disponibilizado pela EPAGRI ao TsF Brasil. Com apoio da EPAGRI 

também foi realizada uma visita técnica a uma propriedade rural localizada em São 

João do Sul - SC em julho de 2017. Nessa propriedade o mesmo projeto de 

biodigestor havia sido implementado e já estava em operação, sendo que o biogás 
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era consumido em um fogão doméstico para aquecimento de água para operações 

de ordenha. Em dezembro de 2017 uma equipe do TsF Brasil iniciou a construção 

de tal sistema numa propriedade rural localizada em Araranguá – SC, com previsão 

de conclusão em dezembro de 2018. No processo ocorreram falhas na 

implementação e na operação dos dispositivos que compõem o sistema biodigestor 

de baixo custo. Na medida em que os erros eram identificados foram buscadas 

soluções por meio de pesquisa bibliográfica. Modelos similares que utilizavam 

tecnologias de baixo custo foram identificados e a partir dessas informações 

bibliográficas e das observações empíricas a equipe de estudantes do projeto 

responsável pela construção procurou implementar soluções para as falhas 

construtivas e operacionais ocorridas no processo. Estas foram apresentadas na 

próxima seção.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

3.1 Construção 

 

O modelo adotado foi o chamado “indiano”, que se caracteriza por possuir 

um gasômetro móvel que pode ser de fibra de vidro, a qual fica mergulhada sobre 

a biomassa em fermentação e se eleva à medida que ocorre a produção de biogás. 

O modelo possui pressão de operação constante, ou seja, à medida que o volume 

de gás produzido não é consumido de imediato, o gasômetro tende a deslocar-se 

verticalmente pelo aumento de volume do biogás (DEGANUTTI et al., 2009) 

Uma representação do modelo técnico utilizado para construção do 

biodigestor de referência foi apresentada na Figura 1. A Figura 2 mostra uma 

imagem do biodigestor de São João do Sul - SC baseado no referido modelo. As 

fases da construção do biodigestor em Araranguá foram ilustradas nas figuras 3 a 

8. Na Tabela 1 e na Tabela 2 foram apresentadas as falhas construtivas e 

operacionais observadas, bem como as prováveis causas e as soluções adotadas.  
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Figura 1 – Projeto de referência 

Fonte: os autores 

 

Figura 2 – Biodigestor de São João do 
Sul – SC 

Fonte: os autores 

 
Figura 3 – Abertura do buraco 

Fonte: os autores 
 

Figura 4 – Construção da base 

Fonte: os autores 
 
 
 

Figura 5 – Construção das paredes 

Fonte: os autores 
 

Figura 6 – Construção da caixa de 
entrada e saída 

Fonte: os autores 
 

Figura 7 – Colocação do gasômetro 

Fonte: os autores 
 

Figura 8 – Biodigestor em operação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: os autores 
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3.2 Falhas 
 

Tabela 1 – Falhas construtivas 

Falha Motivo Solução adotada 

Falta de 
dimensionamento 
do biodigestor em 
função da 
disponibilidade 
de dejetos e da 
demanda de 
biogás 

Pela falta de conhecimento e de 
relatos de experiências na 
construção de sistemas de 
biodigestão, não realizou-se análise 
prévia de adequação do 
dimensionamento proposto no 
projeto de referência do biodigestor 
em função da disponibilidade de 
dejetos na propriedade rural em 
questão 

Essa análise foi 
realizada somente 
após início da 
operação do 
biodigestor 

Relação entre 
diâmetro do 
gasômetro e 
diâmetro do 
tanque do 
biodigestor 
incorreta 

Na etapa de planejamento do 
projeto não foi previsto que existem 
diferentes tamanhos de diâmetro de 
caixa d'água, utilizada como 
gasômetro no projeto de referência. 
Dado que a compra do gasômetro 
somente ocorreu após finalização 
da construção do tanque, embora 
solicitado o diâmetro adequado, a 
caixa entregue pelo fornecedor 
apresentou diâmetro menor do que 
o recomendado. Isso ocasionou um 
espaçamento de cerca de 20-30 cm 
entre a borda do gasômetro e a 
parede do tanque de fermentação, 
possibilitando a liberação de biogás 
para a atmosfera 

Nenhuma solução foi 
adotada pois 
considerou-se que 
esse era um 
espaçamento 
aceitável para o 
projeto 

Localização 
inadequada da 
caixa de entrada 

A caixa de entrada foi instalada em 
oposição ao ponto de descarga do 
fertilizante orgânico e no ponto mais 
distante do do local de geração da 
matéria orgânica, dificultando o 
abastecimento do biodigestor. Além 
disso,  o local em que a caixa de 
entrada foi instalada era de difícil 
acesso e manuseio 
 

Nenhuma solução 
adotada devido à 
conclusão da 
construção quando 
essa falha foi 
identificada. A 
correção seria muito 
onerosa para ser 
efetuada e não havia 
disponibilidade de 
recursos financeiros 
para isso 

Pequeno desnível 
entre as caixas de 
entrada e de saída 

Deve haver um desnível entre a 
caixa de entrada e de saída, com a 
caixa de entrada mais alta do que a 
de saída. No entanto, o desnível 
praticado foi menor que o 
recomendado. Em relação ao 
tanque do biodigestor, as duas 
caixas deveriam ser mais altas, 
facilitando assim o processo de 
entrada e saída de material 

A altura e as 
dimensões da caixa 
de entrada foram 
aumentadas, porém, 
a maior altura em 
relação ao nível do 
solo dificultou o 
acesso para 
abastecimento 
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Pequenas 
dimensões da 
caixa de saída 

Tendo em vista a baixa utilização do 
fertilizante orgânico (cerca de uma 
vez ao mês), a caixa de saída 
deveria ter dimensões maiores que 
o sugerido no projeto de referência 
para que se pudesse fazer o 
armazenamento deste produto 

Nenhuma solução 
adotada antes da 
implementação de 
ajustes na operação 
do biodigestor 

Instabilidade no 
cano guia 

Por economia financeira optou-se 
por utilizar de um cano guia em 
PVC e vergalhão de ferro e cimento 
ao invés de um cano de ferro como 
recomendado pelo projeto de 
referência. A opção adotada não foi 
eficaz pois permitiu uma 
flexibilização do cano guia, fazendo 
com que o gasômetro pudesse 
deslocar além do eixo, 
possibilitando a ocorrência de 
danos ao gasômetro 

Para diminuir a 
flexibilização do cano 
guia fez-se uma 
estrutura de batente 
mais reforçada 

Vazamento de 
biogás no flange 

Por falta de experiência, o flange de 
vedação da conexão do cano guia 
ao gasômetro foi instalado de modo 
invertido, o que impossibilitou uma 
vedação apropriada e ocasionou 
vazamento de biogás 

A primeira tentativa 
de vedação foi com 
cola e manta 
asfáltica. A Segunda 
tentativa foi com cola 
“Araldite”. A terceira 
tentativa foi retirar o 
gasômetro, remover o 
flange e instalar um 
novo flange do modo 
correto, eliminando o 
vazamento de biogás 

   

Fonte: os autores 
 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Falhas na operação 

Falha Motivo Solução adotada 

Impedimentos 
para conexão do 
biodigestor com o 
ponto de 
consumo do 
biogás 

Devido à alteração do uso pretendido 
para o biogás em relação à proposta 
inicial do projeto, não foi previsto que 
seria necessária autorização dos 
Bombeiros para a conexão do 
biodigestor com o ponto de consumo 
do biogás (como o local escolhido 
era de uso industrial - queijaria, é 
necessário o atendimento a normas 
específicas e aval dos Bombeiros 
para a utilização do biodigestor 
devido ao risco de acidentes e 
explosão) 

Nenhuma solução 
adotada devido ao 
encerramento do projeto 
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Falta de 
quantificação da 
disponibilidade 
de biomassa para 
alimentação do 
biodigestor 

Na execução do projeto não foi 
quantificada a quantidade de 
substrato disponível, nem 
caracterizada a rotina de coleta dos 
mesmos, sendo esses pontos de 
suma importância para sua operação  

Após a construção foi 
feita a quantificação e 
descrita a rotina do 
produtor. Assim, foi 
constatado que o 
biodigestor estava 
superdimensionado, e 
tentou-se adaptar o 
biodigestor para 
condição estabelecida 

 

Fonte: os autores 

 

Mesmo seguindo o projeto de referência proposto pela Diaconia e visto 

operando em São João do Sul – SC, as falhas ocorreram por fatores diversos. Entre 

esses incluem-se: 1) mudança no objetivo inicial do projeto, que não previu a 

diferença de regulamento de segurança - uso doméstico do biogás no lugar do GLP 

e uso do biogás para produção agroindustrial. Para essa outra aplicação, normas 

específicas deveriam ter sido seguidas abrangendo, por exemplo, especificação 

diferenciada de materiais para canalização do biogás; 2) falta de experiência do 

grupo de trabalho, pois os executores do projeto eram graduandos de Engenharia 

de Energia sem conhecimento na área de construção civil, o que levou a falhas 

construtivas e operacionais; 3) pouco entendimento sobre a influência da forma de 

manejo da biomassa na produção de biogás; 4)  falta de ferramentas adequadas 

para a execução da obra. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Após realização e avaliação do projeto conclui-se que há bom potencial para 

implementação de um sistema de biodigestão de baixo custo similar a este 

apresentado, podendo esse contribuir para a disseminação do uso de biogás em 

substituição de GLP entre agricultores. Entretanto, é importante que artigos 

científicos, e-books e cartilhas possam detalhar informações sobre o processo de 

construção e operação desse sistema para garantir sua efetiva implementação e 

eficiência. Para projetos futuros recomenda-se a devida quantificação da biomassa 

e o devido dimensionamento do sistema de biodigestão em função da 

disponibilidade de biomassa. Adicionalmente, que se busque consultoria de 

pessoas com experiência na área de construção civil para o acompanhamento da 

obra. É importante que também se considere os usos do biogás na substituição do 

GLP e os requisitos para cada um. Se o biogás for utilizado para fins industriais, é 

necessário buscar informações preliminares com o Corpo de Bombeiros da região 
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sobre normas a serem seguidas e a necessidade de um aval de conexão para que 

não se comprometa a aplicação e a segurança do local onde se pretende instalar 

um biodigestor. 
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Resumo: Este artigo trata sobre a questão da segurança de prevenção de incêndio como uma 
abordagem de conservação dos edifícios históricos na região de Florianópolis. Desta maneira, a 
análise global do risco de incêndio serve como instrumento para verificar a possibilidade de 
problemas que possam ocorrer, assim como, estabelecer diretrizes de projetos para atender as 
normas técnicas e as instruções normativas do Corpo de Bombeiro do Estado de Santa Catarina. 
O presente estudo teve como objetivo específico verificar a aplicabilidade da tecnologia de 
escaneamento a laser tridimensional na atividade de levantamento do patrimônio histórico para 
elaboração de projeto de prevenção de incêndio e demais reparos que se achar necessário. A 
partir desta problemática, foi elaborado esta pesquisa que visa trazer a discussão sobre o tema 
prevenção de incêndio e preservação do patrimônio histórico. Destaca-se a relevância do 
equipamento, fornecendo informações mais completas para a elaboração de projetos e 
preservação das edificações históricas. 
 
Palavras-Chave: Prevenção de Incêndio; Patrimônio Histórico; Laser scanner 3D. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Os estudos sobre segurança e prevenção de incêndio, principalmente aqueles 

relacionados as edificações históricas no Brasil, ainda são bastante incipientes, se 

comparados a outros países desenvolvidos que preservam seus patrimônios. 

Neste contexto, para melhorar a realidade das edificações tombadas ou de 

interesse de preservação, na cidade de Florianópolis e região metropolitana, foi elaborado 

um projeto com a participação técnica da FCC (Fundação Catarinense de Cultura / Santa 

Catarina), do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/Florianópolis) e 

de professores e alunos do IFSC/Florianópolis (Instituto Federal de Santa 

Catarina/Florianópolis), onde foi possível integrar o ensino, a pesquisa e a extensão1. 

                                                           

1Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa intitulado “Prevenção de Incêndio em Edifícios Históricos na 

Região de Florianópolis”, desenvolvido no Instituto Federal de Santa Catarina, campus Florianópolis. 
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O estudo de caso aqui apresentado foi realizado no Museu Etnográfico Casa 

dos Açores, localizado em Biguaçu na região metropolitana de Florianópolis. A escolha do 

edifício para este estudo deve-se em virtude da futura reforma e adequações em sua 

edificação. Neste sentido, organizou-se o estudo de caso utilizando uma ferramenta 

tecnológica que auxilia na elaboração dos projetos de prevenção de incêndio dos edifícios 

históricos. 

Autores como SERPA (2009) e ONO (2010), apresentam estudos na área de 

preservação de incêndio abordando a conservação do patrimônio edificado e afirmam que 

a segurança e preservação de incêndio nos edifícios históricos devem ser estudado de tal 

maneira que possibilite garantir a implantação adequada dos equipamentos, aliada ao 

treinamento do usuário que permita utilizá-los de maneira rápida e eficiente.  

As leis e regulamentos de segurança contra incêndio e pânico (SCIP) foram 

indispensáveis para o desenvolvimento da pesquisa. As instruções normativas do corpo 

de bombeiros e as normas técnicas criadas e ou alteradas ao longo dos anos, em sua 

maioria, após a ocorrência de grandes incêndios, nortearam o presente estudo. Com o 

acontecimento de tragédias, o incêndio na casa noturna (boate) Kiss em 2013, no estado 

do Rio Grande do Sul, iniciaram-se discussões sobre a necessidade de atualização das 

legislações federais e estaduais, e principalmente sobre a relevância em estabelecer 

requisitos únicos que garantissem a eficiência, eficácia e efetividade da segurança contra 

incêndios no Brasil (RODRIGUES, 2015). 

No estado de Santa Catarina não foi diferente, várias alterações das Instruções 

Normativas2 foram reformuladas por necessidades e ocorrências de incêndio que 

ocorreram no Brasil e no mundo. As Instruções Normativas possuem a finalidade de 

padronizar os procedimentos e requisitos mínimos de segurança contra incêndio e pânico 

para as edificações novas, recentes ou existentes. Importante destacar que além dessas 

legislações estaduais, as normas técnicas brasileiras (ABNT), são referências para vários 

respaldos técnicos na elaboração dos estudos propostos nesta pesquisa. 

Os incêndios ocorridos no Brasil recentemente, como no Museu da Língua 

Portuguesa, em 2015, em São Paulo e o Museu Nacional do Rio de Janeiro, 2018, 

alertam sobre a importância da preservação das edificações históricas. Para minimizar os 

riscos, o IPHAN sancionou a Portaria nº 366 de 2018, que trata sobre as “diretrizes a 

serem observadas para projetos de prevenção e combate ao incêndio e pânico em bens 
                                                           

2 Instruções Normativas tem por objetivo padronizar as Normas de segurança Contra Incêndio do Corpo de Bombeiro Militar de 
Santa Catarina (CBMSC). 
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edificados tombados” (IPHAN, 2018). Esta portaria apresenta os parâmetros de 

adaptação dos bens protegidos com vistas a garantia da vida humana e dos bens em 

caso de incêndio. Conforme descrito na portaria é dever do poder público zelar pela 

integridade das pessoas e dos bens existentes nos patrimônios culturais. 

Levando em consideração os acontecimentos ocorridos no Brasil com relação 

aos incêndios em prédios históricos, assim como e as normas existentes, foi proposto a 

articulação do ensino, da pesquisa e extensão para identificar e avaliar os riscos de 

incêndio das edificações históricas de Florianópolis e região metropolitana. 

O presente estudo teve como objetivo específico verificar a aplicabilidade da 

tecnologia de escaneamento a laser tridimensional na atividade de levantamento do 

patrimônio histórico para elaboração de projeto de prevenção de incêndio e demais 

reparos que se achar necessário. A seguir apresentaremos a metodologia e resultados da 

pesquisa. 

 
2 METODOLOGIA 

 

Uma das metodologias de trabalho utilizada na pesquisa foi a opção do uso da 

tecnologia de escaneamento a laser tridimensional no levantamento do patrimônio 

histórico, com o objetivo de auxiliar na elaboração do projeto de prevenção de incêndio. 

Neste contexto, o objetivo geral do trabalho foi responder a seguinte questão: Como o 

escaneamento a laser 3D pode ser utilizado para realizar o projeto de Prevenção de 

Incêndio de uma edificação histórica?  

O uso do material gerado pelo equipamento auxiliou na tomada de algumas 

decisões em relação a elaboração e adequação do projeto de prevenção de incêndio, 

como exemplos podemos citar: o estudo da saída de emergência, a escolha de materiais, 

a adequação das patologias existentes, o cálculo da carga de incêndio, entre outras 

utilizações. Desse modo, apresentamos neste trabalho uma ferramenta tecnológico 

importante e como utilizar os dados elaborados pelo escaneamento do edifício na 

elaboração de um projeto de prevenção de incêndio. 

O método de medição, com base no uso do Laser scanner 3D3, opera de maneira 

não-invasiva e proporciona uma documentação precisa do estado atual do edifício. Este 

                                                           

3 Para a realização do levantamento foi utilizado o equipamento laser scanner 3D terrestre do tipo estático modelo Focus 3D x330, 
do fabricante FARO. O escaneamento foi realizado nos dias em que o museu encontrava-se sem visitação, de forma a evitar 
possíveis obstruções causadas pelo trânsito de pessoas, garantindo o maior nível de detalhes. Foram necessárias 10 horas de 
trabalho e contemplou 65 cenas internas e externas ao edifício, as quais foram processadas utilizando o software Faro Scene. Este 
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método de levantamento pode ser aplicado como levantamento tridimensional de 

edifícios, facilitando no detalhamento de projeto, para estudos de patologias, controle de 

deformação, documentos gráficos de instalações e simulação de visita virtual. Algumas 

vantagens do uso do equipamento: medição sem contato com edifício ou monumento, 

documentação completa gráfica e numérica, medição de volume, obtenção de um modelo 

3D de qualidade fotográfica e pode-se destacar como desvantagem o alto custo do 

equipamento. 

Na tese de BOSCATTO (2014) intitulada “Diretrizes para o levantamento 

topográfico e geodésico do patrimônio cultural material”, o autor apresentou a 

possibilidade de realização de  levantamentos topográficos e geodésicos voltado ao 

interesse do Patrimônio Cultural Material. Segundo o autor, vários estudos internacionais 

foram realizados com o uso do sistema de escaneamento laser 3D, como no Palácio de 

Versalhes, na França,  na Igreja de St. Leonhard em Frankfurt na Alemanha, entre outros 

estudos. Nesses locais preservados, utilizaram a técnica chamada varredura a laser, que 

gerou um nível de detalhe do material, que pode auxiliar na restauração, adaptações ou 

detalhes gerais dos projetos, tendo o máximo de precisão necessária. 

Nessa metodologia utilizada com o uso deste tipo de equipamento é possível 

realizar um alto nível de detalhe coletando uma grande quantidade de nuvem de pontos, 

com isso reproduz-se a realidade com extrema fidelidade e precisão. O escaneamento a 

laser 3D pode ser definido como uma tecnologia de digitalização tridimensional usando 

um feixe laser que é direcionado aos objetos e permite capturar, visualizar e modelar 

tridimensionalmente cenas complexas com rapidez e alta precisão (BOSCATTO, 2014). 

Nas imagens abaixo podemos observar o nível de detalhes que se pode chegar com 

escaneamento realizado pelo método de nuvens de pontos. 

 

Figura 1 - Comparação entre a foto do Museu Etnográfico Casa dos Açores e 
escaneamento do imóvel por nuvem de pontos 

                                                                                                                                                                                                 

processamento é denominado “registro das cenas” onde as cenas são unidas por pontos homólogos permitindo trabalhar numa 
única referência. 
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Fonte: Autores (2019). 

 

O levantamento foi realizado pela equipe de professores e bolsista do 

IFSC/Florianópolis. Após a elaboração do levantamento e tratamento dos dados 

coletados, foi possível a geração das perspectivas eletrônicas, cortes, elevações, 

detalhamentos de projetos e execução de documentação técnica para realização de 

intervenções necessárias na edificação. Os dados foram utilizados para a realização do 

projeto de prevenção de incêndio do Museu Etnográfico Casa dos Açores. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O levantamento da carga de incêndio tem como objetivo classificar o risco de 

incêndio e dos ambientes existentes de uma edificação. Segundo a Instrução Normativa 

do Estado de Santa Catarina podemos classificar um museu como ocupação tipo 

“Reunião de Público sem concentração”, sendo considerada como Risco Leve, ou seja, 

com carga de incêndio ideal menor do que 60 Kg/m². Para conferência dos dados é 

importante a elaboração do cálculo, conforme parágrafo 1º da Instrução Normativa 

03/2014: 

 

“Sempre que existir dúvida em relação à classificação do risco de incêndio durante 
      a análise do PPCI, em função da atividade ou das características do imóvel, a cri
      tério do CBMSC deverá ser apresentado o cálculo da carga de incêndio, a fim de 
       ser determinada a classificação do risco de incêndio” (CBMSC, IN 003, 2014). 

 

Desta maneira, a análise global do risco de incêndio serve como instrumento 

para verificar a probabilidade de risco das edificações, com isto, deve-se estabelecer 

diretrizes de projetos para atender as normas técnicas e as instruções normativas do 

Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina. Complementando, o significado da 

carga de incêndio, é a “soma das energias caloríficas que poderiam ser liberadas pela 

combustão completa de todos os materiais combustíveis, em um espaço, inclusive os 
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revestimentos das paredes, divisórias, pisos e tetos” (CBMSC, IN 003, 2014). Por isso, 

deve-se ter o cuidado com a carga de incêndio em edificações históricas pois os usos de 

materiais construtivos altamente combustíveis, como forros, pisos, janelas, portas de 

madeira e em alguns casos, parede de taipa de pilão ou adobe, aumentam os riscos na 

edificação. 

Para realizar esse cálculo deve-se levar em consideração os materiais 

combustíveis de um espaço, o mobiliário, paredes, pisos e tetos. Esses componentes 

fornecem fatores importantes na verificação do risco de uma edificação, esses fatores 

devem ser considerados quanto a sua intensidade, duração e propagação de um incêndio 

e principalmente para tomar algumas ações para minimizar o risco de um incêndio. A 

figura 2 abaixo mostra uma das salas de exposição do museu. Neste local foi realizado o 

escaneamento para a utilização dos dados e o cálculo da carga de incêndio. 

 

 

Figura 2 – Sala de Exposição Figura 3 – Nuvens de pontos da Sala de 
Exposição. 

 

 
 

Fonte: Autores (2019). 

 

Observamos que ao realizar um levantamento da carga de incêndio de todos 

os materiais existentes do local, tais como móveis, roupas, objetos em geral, a utilização 

do uso do escaneamento em 3D facilita na coleta de dados, como o volume e área dos 

materiais existentes no local. A figura 3 apresentamos uma imagem realizada com 

método de escaneamento. 

Após o trabalho de levantamento, realizamos o cálculo das quantidades dos 

materiais combustíveis fixos e móveis existentes, considerando-se sua geometria e 
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distribuição no espaço, acrescentando-se medições de massa ou volume.  Abaixo segue 

a tabela da carga de incêndio da sala de exposição: 

 

Tabela 01: Carga de Incêndio da Sala de Exposição 

Móveis | 

Objeto 

Material | 

Composição 

Peso 

[kg] 

Poder 

Calorífico 

[kcal/kg] 

Qtd de Calor 

por 

Combustível 

[kcal] 

Qtd Calor 

Total dos 

Combustíveis 

[kcal] 

Área 

[m²] 

Carga de 

Incêndio 

Específica 

[kcal/m²] 

Poder 

Calorífico da 

Madeira 

Padrão 

[kcal/kg] 

Carga de 

Incêndio Ideal 

[kg/m²] 

Esquadrias 

Madeira a 20ºC e 

65% umidade 

relativa  

1680,28 

4.100 6.889.148 

10.265.153 52,27 196387,09 4.550 43,16 

Vestes Roupas  15,00 5.000 75.000 

Acessórios 

em Palha Palha  
3,00 

3.800 11.400 

Forro 

Madeira a 20ºC e 

65% umidade 

relativa  

392,03 

4.100 1.607.303 

Assoalho 

Madeira a 20ºC e 

65% umidade 

relativa  

392,03 

4.100 1.607.303 

Objetos em 

madeira Madeira seca  
15,00 

5.000 75.000 

Fonte: Autores (2019). 

 

Neste caso, o cálculo do peso e volume dos materiais, das roupas e objetos, só foi 

possível realizar com precisão pelos dados retirados no levantamento com o laser 

scanner. Foi possível entender a propriedade dos materiais para a realização da 

eliminação do foco inicial do fogo e definir o tipo de extintor mais adequado. 

De um modo geral, a origem do fogo ocorre a partir da ignição de um material 

combustível. Por isso, analisar a quantidade de um mesmo material em determinado 

ambiente deve ser levado em consideração para não aumentar o risco de incêndio. Ao 

controlar a quantidade e a natureza da carga de incêndio pode-se evitar o aumento do 

risco de um ambiente, com isso diminuindo a gravidade do incêndio.  

Alguns fatores podem aumentar a severidade do risco de incêndio para o edifício e 

os usuários, as rotas de fugas inadequadas, a falta de equipamentos como extintores, 

hidrantes, chuveiros automáticos, iluminação de emergência, sinalização e inexistência de 

brigada de incêndio entre outros. Neste estudo, demonstrou-se a importância de realizar o 

cálculo da carga de incêndio de maneira detalhada para diminuir a severidade do incêndio 

controlando a quantidade, tipo e a distribuição do material combustível no edifício. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A maneira de realizar um registro documental, com obtenção precisa de medidas e 

informações capturadas em um curto espaço de tempo foi possível pelo uso do laser 

scanner tridimensional. Além disso, se coloca como uma metodologia importante na 

preservação de um patrimônio. Essa metodologia empregada nos levantamentos e o 

trabalho vem sendo realizado pela equipe do IFSC, que nesse sentido, verificamos a 

eficácia do uso do método de escaneamento a laser tridimensional. 

A partir desta problemática, a pesquisa visa fomentar a discussão sobre o tema 

prevenção de incêndio e preservação do patrimônio histórico, no âmbito acadêmico, por 

meio do ensino, extensão e pesquisa. Essa inserção visa motivar as atividades inerentes 

de uma instituição de pesquisa, possibilitando os alunos vivenciar a teoria e práticas. 
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Resumo: Com o crescimento da demanda de energia elétrica no Brasil e no mundo, pelo desenvolvimento 
dos equipamentos elétricos e do crescimento da população, se fez necessário a exploração de novas formas 
de gerar energia elétrica. Com a mobilização mundial pela busca de diminuir as emissões de gás carbônico 
as energias renováveis se fortaleceram como método de gerar energia elétrico, dentre eles a geração através 
da energia solar. Com o incentivo das concessionárias para que seus clientes gerassem sua própria energia, 
o mercado de sistemas fotovoltaicos deu um grande aumento, pois para geração distribuída é a forma mais 
utilizada hoje em dia. Um dos cenários que pode aumentar a utilização da geração distribuída é a inserção 
de veículos elétricos na frota mundial, pois esses vão aumentar expressivamente a demanda por energia 
elétrica. Porém essa inserção pode trazer problemas indesejáveis para a rede elétrica como a queda da 
magnitude da tensão, aumento das perdas elétricas, aumento do nível de distorção harmônica na rede, sobre 
carga em cabos e transformadores, entre outros diversos problemas que dificultam a operação da rede. 
Através disso, este trabalho tem como principal objetivo apresentar uma forma viável de solucionar ou mitigar 
estes problemas gerados pela inserção de veículos elétricos na frota de transporte. A solução que vai ser 
apresentada é através da instalação de sistemas fotovoltaicos integrados a estacionamentos corporativos. A 
junção de sistemas fotovoltaicos acoplado em estacionamentos é viável quando sabemos que veículos 
elétricos passam horas nestes lugares, podendo assim serem carregados. Serão feitos estudos em cima de 
três cenários de inserção de veículos elétricos, sendo eles de 100, 50 e 10% dos veículos sendo elétricos, 
para assim encontrar o sistema mais viável a ser instalado. A metodologia será aplicada na Universidade 
Federal de Santa Catarina – UFSC, localizada na cidade de Araranguá. 
 
Palavras-Chave: Energia solar fotovoltaica, veículos elétricos, estacionamento solar. 

 
1 INTRODUÇÃO 

1.1 Motivação e Relevância 

A forma que a energia elétrica é produzida, transmitida e distribuída vem 

mudando ao longo dos anos. Uma grande modificação que vem acontecendo no setor 

elétrico é o livre acesso à infraestrutura de transmissão e distribuição, como incentivo a 

competitividade nesse setor, que resulta na descentralização da geração de energia 

elétrica. (BITTENCOURT, 2014). Nesse contexto, o aproveitamento da energia gerada pelo 

Sol, é hoje uma das alternativas energéticas mais promissoras para prover energia 

necessária ao desenvolvimento humano. (PINHO; GALDINO, 2014) 

O Brasil está localizado em uma região com uma ótima incidência de raios 

solares, pois fica em uma região do planeta que parte da sua extensão está na linha do 

equador. Por este motivo, são medidos altos valores de irradiação solar em quase todo o 

território nacional. (TOMALSQUIM, 2016) 

Uma das aplicações que vem crescendo muito sua utilização do recurso solar no 

Brasil é a mini e microgeração distribuída, onde geradores solares fotovoltaicos integrados 
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a edificações, com o sistema conectados à rede elétrica, geram energia elétrica para 

utilização da própria edificação, injetando o excedente para a rede. (ATLAS, 2017) 

Com o aumento da demanda de energia elétrica, pela adição constante de novas 

cargas na rede, a estruturação da rede pode ficar comprometida caso não haja métodos de 

ampliação da capacidade da rede ou alternativas para suprir a demanda da carga. Um 

exemplo de carga que pode apresentar uma grande demanda à rede são os Veículos 

Elétricos (VE’s). 

No mundo é possível ver as grandes iniciativas pela troca de motores a 

combustão por motores elétricos. É notável nos últimos anos o grande número de veículos 

elétricos produzidos no mundo. Segundo a IEA (2018), em 2017 ultrapassou-se 3 milhões 

de veículos elétricos em estoque espalhado pelo mundo.  

Através dessa relação entre geração fotovoltaica e carregamento de veículos 

elétricos, neste trabalho de conclusão de curso buscou-se as soluções e métodos que 

podem ser utilizados para ter uma relação crescente entre essas duas tecnologias. 

 

1.2 Justificativa 

Com o início da inserção de veículos elétricos no mundo, isso pode trazer 

diversas mudanças. Essas mudanças geram diversos desafios que devem ser estudados 

para que essa inserção não acarrete problemas. Um deles é o aumento das demandas nos 

horários de pico, pois o veículo elétrico ao ser carregado será mais uma carga que demanda 

energia elétrica. 

Com esse desafio, é por meio do ambiente acadêmico que se deve iniciar os 

estudos para viabilizar um cenário de prospectivas. Desta forma, este trabalho visa propor 

o uso de estacionamentos com sistemas fotovoltaicos acoplado, com intuito de diminuir o 

impacto que o carregamento dos veículos elétricos gera na rede. A redução do impacto 

aconteceria através da utilização do recurso solar convertido em energia elétrica, para o 

carregamento de carros elétricos estacionados. 

O local utilizado como estudo foi a Universidade Federal de Santa Catarina, 

Campus Araranguá – unidade Mato Alto. Foram propostas estruturas de cobertura para 

estacionamento de veículos, integradas a um sistema fotovoltaico, dedicado ao 

carregamento dos veículos elétricos naquela unidade. 

 

1.3 Objetivos 

A ideia principal é a implantação de um parque fotovoltaico integrado à estrutura 

de cobertura do estacionamento da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
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Campus Araranguá – unidade Mato Alto, para o carregamento dos veículos elétricos em 

ambiente corporativo, considerando o tempo e o número de veículos elétricos que ficam 

parados no estacionamento, podendo serem recarregados, enquanto seu proprietário está 

ocupado na Universidade. Assim em diferentes cenários de inserção de VE, descobrir qual 

a configuração do sistema fotovoltaico para geração de 100% da demanda dos VE e não 

influenciar nas despesas atuais de energia da universidade. 

 

2 METODOLOGIA 

2.1 Localização do Estacionamento 

A área atual disponível para a realização da construção do estacionamento possui 

cerca de 80000 m², porém para os cenários de estudo que é o atual, não será necessária 

uma grande porcentagem desse montante, sendo que 3,63%, que equivale a 2904 m², já 

são suficientes para realizar o projeto. A Figura 01 mostra o terreno disponível da UFSC e 

onde foi proposto a instalação do estacionamento fotovoltaico. 

 

FIGURA 01: (a) Terreno atual da UFSC Araranguá no bairro Mato Alto e (b) Local onde 

será proposto o estacionamento. 

 

(a)                                                                        (b) 

Fonte: Google Earth (2019). 

2.2 Veículo Elétrico utilizado 

Serão considerados somente veículos elétricos puros, chamados de Veículos 

Elétricos à Baterias – VEB. Esse tipo de veículo utiliza como energia primária na 

alimentação do seu motor elétrico seu banco de bateria. Foi demonstrado por Gray e Morsi 

(2015), que através do estudo em cima de VEB, é possível obter resultados mais bem 
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relacionados a demanda utilizada para o carregamento das baterias, pela maior capacidade 

de armazenamento de energia. 

 

2.3 Fluxo de Veículos Elétricos na Universidade 

Será utilizado o estudo relacionado ao fluxo de veículos diariamente na 

Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Araranguá, realizado pelo aluno do 

Programa de Pós-graduação em Energia e Sustentabilidade (PPGES), Elicson Colombo 

Martins (2018) no projeto de pesquisa para Mestre em Energia e Sustentabilidade 

(PPGES). 

O fluxo médio de veículos no estacionamento da universidade durante os 

horários de funcionamento da Universidade é apresentado na Tabela 1 apresentada a 

seguir: 

TABELA 01: Média de veículos no estacionamento por hora de funcionamento da UFSC.  

Horário 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 

Média 9 18 21 19 12 11 19 22 19 15 7 

Fonte: Aluno do PPGES Elicson Colombo. 

 

Será considerado o valor médio de veículos durante o horário de funcionamento 

da UFSC, para a realização dos cálculos de demanda e os eventuais cenários propostos, 

sendo esses aproximadamente 16 veículos. 

 

2.4  Módulo Fotovoltaico 

  Foi selecionado o módulo comercial de marca Canadian, que são módulos de silício 

policristalino (p-Si) de 330 Wp de potência nominal. A Tabela 02 apresenta as 

especificações técnicas do módulo FV adotado. 

TABELA 02: Especificações técnicas do módulo MAXPOWER CS6U-330P. 

Fabricante Modelo 
Potência 

Máx. (Wp)  
Eficiência 
Máx. (%) 

Vmp 
(V) 

Imp 
(A) 

Voc 
(V) 

Isc 
(A) 

Canadian 
MAXPOWER 
CS6U-330P  330 16,97 37,2 8,9 46 17 

Fonte: PortalSolar (2016) (https://s3.us-east-

2.amazonaws.com/legacy.portalsolar.com.br/Content/EditorImages/files/PT_MaxPower_CS6U-P_pt-v5_54.pdf). 

 

2.5  Inversor Solar 

Serão utilizados Inversores String SIW500H - ST060 fabricados pela empresa WEG 

nos Cenários 1 e 2, e o Inversor Fronius Symo 15.0-3-M para o Cenário 3, que foram os 
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mais próximos dos utilizados nas simulações do software SAM. As especificações técnicas 

podem ser vistas na Tabela 03. 

TABELA 03: Especificações técnicas do Inversor String SIW500H - ST060. 

Cenários Fabricante Modelo 
Potência 

(kW)  
Eficiência 
Máx. (%) 

Tensão 
Máx. 

Faixa de 
Operação (V) 

1 e 2 WEG SIW500H - ST060 60 98,7 1100 200 - 1000 

3 Fronius Symo 15.0-3-M 15 98 1000 320 - 800 

Fonte: PortalSolar (2016) (https://static.weg.net/medias/downloadcenter/ha4/h35/WEG-inversores-string-SIW500H-

SIW300H-50076575-pt.pdf). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram propostos 3 cenários, sendo eles, de 100, 50% e 10% de VE. Sendo o 

Cenário 1 de 100% utilizado para a geração de imagens do estacionamento em 3D, feito 

no SketchUp Pro 2018. A Figura 09 e 10 mostra a posição do estacionamento e uma visão 

das estruturas fotovoltaicas, além dos postos de recarregamento dos VE. 

FIGURA 09: Estacionamento proposto para a UFSC. 

 

Fonte: Produzido no SketchUp Pro 2018 pelo autor. 

 
FIGURA 10: Estacionamento proposto para a UFSC. 
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Fonte: Produzido no SketchUp Pro 2018 pelo autor. 

 

A demanda dos veículos em cada cenário foi encontrada através do Número 

Médio de VE multiplicado pela Potência dos Carregadores e pelo número de horas que 

esses carregadores vão estar disponíveis. A TABELA 04 mostra os valores de demanda 

diária, mensal e anual obtido de cada cenário. 

 

TABELA 04: Estimativa da demanda necessária dos veículos para cada cenário. 

Parâmetros Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Número Médio de VE 16 8 2 

Potência do carregador (kW) 3 3 3 

Horas de funcionamento (h) 10 10 10 

Demanda diária (kWh) 480 240 60 

Demanda mensal (kWh) 14400 7200 1800 

Demanda anual (kWh) 172800 86400 21600 

Fonte: Autor. 

Através destes dados de cada cenário foi encontrado um sistema ideal que supri 

100% da demanda necessária. A TABELA 05 mostra o número de módulos e inversores 

necessários. 

TABELA 04: Estimativa da demanda necessária dos veículos para cada cenário. 

Parâmetros Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Número de Módulos 360 8 45 

Potência do Módulo (kW) 330 330 330 

Potência Módulos Total (kWp) 118,8 59,4 14,85 

Número de Inversores 2 1 1 

Potência do Inversor (kW) 60 60 15 

Potência de Inversores Total (kW) 120 60 15 

Fonte: Autor. 

Para a simulação de geração dos sistemas foi utilizando o software System 

Advisor Model (SAM), considerado a cidade mais próxima de Araranguá disponível na sua 

base de dados, que foi Florianópolis – SC. Desta forma, foi obtido a estimativa de geração 

média mensal e anual de cada cenário. Os gráficos da FIGURA 08 mostram a geração 

fotovoltaica e demanda dos veículos mensal, além de mostrar o excesso de energia que foi 

produzido além da demanda.  

FIGURA 08: Gráfico da comparação da Geração x Consumo x Excedente dos cenários. 
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Fonte: Autor. 

Conforme o caderno temático da ANEEL (2016), através do sistema de 

compensação para unidades consumidoras do grupo A, “Para as unidades consumidoras 

que dispõem de tarifa horária, a energia injetada deve ser utilizada, prioritariamente, para 

abater o consumo mensal no mesmo período (ponta ou fora ponta).” Caso haja alguma 

sobra e seja necessário utilizar em outro posto tarifário, será necessário utilizar um fator de 

ajuste, que de ponta para fora da ponta aumenta o valor e ao contrário reduz. Desta forma, 

somando todos os excedentes e os consumos não abatidos, o saldo de energia do Cenário 

1, 2 e 3 respectivamente wsão, 86 kWh, 42,88 kWh e –84,92 kWh, sendo uma porcentagem 

mínima perto da geração total de cada cenário, todas menor que 0,4% desta geração. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho propõe através de simulações e critérios necessários para tomada 

de decisões, uma possível implementação de um projeto de Estacionamento Fotovoltaico, 

analisando tanto a visão arquitetônica e a visão elétrica do sistema empregado, sendo 

totalmente planejado para possíveis cenários onde a frota veicular da Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC), localizada em Araranguá, fosse de veículos elétricos, que 

carregariam em pontos de recarregamento dispostos no estacionamento da Universidade. 

O local que foi proposto o estacionamento é ideal para o melhor aproveitamento do recurso 

solar, pois está apontado para o norte.  

Através destes diferentes cenários, relacionados a quantidade de veículos 

elétricos teriam em média diariamente no estacionamento, foi possível dimensionar qual 

seria o sistema necessário para abater a demanda para recarregar estes VE em 100% e 

não alterar o consumo normal da UFSC, pelo método de compensação de energia regulada 

pela ANEEL. 
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Resumo: A Robótica Móvel tem participado cada dia mais do nosso cotidiano. Este trabalho vem contribuir
com este campo de conhecimento com o objetivo de desenvolver o controle de movimento de um robô
passarelista que expôe um item de vestuário em uma passarela para um evento de Moda. Para tanto, foi
construída uma plataforma robótica móvel diferencial, acionado por dois motores elétricos independentes, e
com um sistema embarcado numa placa microcontrolada. O robô possui dois modos de operação – um
modo manual, na qual um operador comanda o movimento do robô através de um rádio-controle comercial;
e um modo automático, na qual o robô desfila de modo autônomo em uma linha desenhada na passarela. O
robô demonstrou eficácia  e robustez em sua atividade automática,  o  que possibilita  sua utilização em
futuros eventos de Moda no Campus Araranguá.

Palavras-Chave: robótica móvel; desfile de moda; passarela; controle de movimento.

1 INTRODUÇÃO

A  Robótica  Móvel  tem  sido  um  campo  de  pesquisa  ativa  e  com  um

desenvolvimento  científico  e  tecnológico  significativo  nas  últimas  três  décadas.  Este

interesse é alimentado principalmente por uma vasta gama de aplicações práticas nas

quais os veículos autônomos têm sido utilizados pela sociedade. 

Se  utilizado  para  fins  pacíficos,  estes  veículos  autônomos  podem  trazer

melhorias significativas para a qualidade de vida do ser  humano e benefícios para a

sociedade como,  por  exemplo,  robôs que auxiliam em tarefas  domésticas  (TORRAS,

2016), para cuidado com idosos (MATARIC e FEIL-SEIFER, 2011) e auxílio de pessoas

com baixa visão (FERNANDES et al., 2019).

Apesar  da  recente  utilização  de  robôs  móveis  na  área  da  moda,  como  a

aparição de drones em um desfile de bolsas da grife italiana Dolce e Gabanna (ZHA,

2019), e de um robô humanóide na London Fashion Week (PALMER, 2019), poucos são

os trabalhos científicos interdisciplinares que unem o campo de conhecimento da robótica

com o mundo da moda (JIMMY, 2012).

Neste  sentido,  e  tendo  em vista  os  eixos  tecnológicos  em que  o  Campus

Araranguá  atua,  este  projeto  foi  concebido.  Na  perspectiva  da  Interdisciplinaridade

(FAZENDA, 2002) entre as competências previstas dos Cursos Técnicos Integrados ao

Ensino  Médio  em  Vestuário  (IFSC,  2011)  e  em  Eletromecânica  (IFSC,  2012),  e  em

consonância  com  o  Projeto  Pedagógico  da  instituição  (IFSC,  2017),  um  grupo  de

discentes desenvolveu um robô móvel sobre rodas, cuja finalidade é apresentar um item

de vestuário em uma passarela.
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Este trabalho específico tem como objetivo apresentar o sistema de controle de

movimento deste robô móvel, em seus modos manual e automático.

2 O GUATÁ

O robô foi  carinhosamente apelidado de  Guatá,  que na língua tupy-guarani

significa “caminhar”, em alusão a sua finalidade passarelista.

Seu chassis foi construído em um frame de cantoneiras de alumínio, coberto

com chapas. A plataforma é dotada de duas rodas com acionamento individual, através

de um sistema de correias sincronizadas, acopladas cada uma a um motor de corrente

contínua com redução; além de uma terceira roda livre (ou  roda boba) para manter o

equilíbrio em três pontos de contato com o solo. Seu interior possui um espaço reservado

para alocação de sistemas eletro-eletrônicos de potência e controle, conforme ilustra a

Figura 01.

Figura 01 – O Guatá: sua estrutura mecânica e os elementos de controle

Fonte: dos autores

A energia elétrica dos sistemas do robô é fornecida por um pacote de baterias

de LiPo de 11,1V,  2200mAh, que alimenta tanto o sistema de acionamento como os

subsistemas de controle.  Para o acionamento dos motores DC é utilizado um módulo

driver de ponte H, controlado com sinal PWM por uma placa baseada no microcontrolador

ATmega2560. 
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O  controle  de  movimento  possui  dois  modos,  cada  um  associado  a  um

elemento específico: (i)  para o modo manual remoto, é utilizado um receptor de rádio

controle,  enquanto  (ii)  para  o  modo  automático,  é  utilizado  um  módulo  de  sensores

infravermelhos. Os subsistemas são ilustrados na Figura 02, e são descritos com mais

detalies nos subitens a seguir.

Figura 02 – Os subsistemas de controle de movimento do robô

Fonte: dos autores

2.1 Controle Manual Remoto

A proposta do robô passarelista é caminhar de maneira autônoma em uma

passarela. Porém, caso o usuário opte por operar o movimento do robô, ele poderá fazê-

lo  de forma remota.  Para tanto,  é  utilizado um sistema de rádio-controle  baseado no

sistema Turnigy, que opera na frequência de 2,4 GHz, com uma comunicação através de

oito  canais.  A  aplicação  comercial  típica  deste  sistema  é  o  controle  remoto  de

servomotores para aeromodelos, através de um protocolo de Modulação por Posição de

Pulso, do inglês Pulse-Position Modulation – PPM (FUJIWARA, 2013).

Foram  utilizados  quatro  dos  oito  canais  de  comunicação  disponíveis  no

sistema: (i)  a chave do corte do acelerador (canal  5 do receptor),  foi  utilizado para o

desligamento do sistema de potência do robô; (ii) a chave do trem de pouso (canal 6),

define o modo de operação do robô – em modo manual ou automático; (iii) o joystick da

esquerda, que é comumente usado em aeromodelos como controle do acelerador (canal

1), é usado para controlar a velocidade linear do robô, enquanto (iv) o joystick da direita,

que comumente controla o aiileron, é usado no robô para controlar a velocidade angular

do robô (canal 2). A posição de cada um  dos canais no transmissor é ilustrada na Figura

03.

Motor DC

Roda

Motor DC

Roda

Driver
Ponte H

ARDUINO
MEGA

Bateria

Módulo
Sensor
IR

Receptor
Rádio
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Figura 03 – O transmissor Turnigy 9X e os controles usados pelo Guatá

Fonte: dos autores

Se  o  canal  6  estiver  setado  em nível  alto,  o  robô  estará  sob  controle  do

operador que poderá definir, pelas posições dos joysticks, a velocidade linear v em m/s, e

a velocidade angular ω em rad/s. Então, o sinal de controle PWM para o motor esquerdo

el e para o motor direito er, impostos pelo microcontrolador por um número inteiro entre os

valores -255 e 255, são calculados pelas equações:

er=k (v+ω
b ), (1)

e l=k (v−ω
b ), (2)

onde b é a largura do robô em metros, e k é uma constante de proporcionalidade entre

velocidade e o sinal modulado em PWM. Se o valor PWM calculado pelas equações (1) e

(2) for um número positivo, a saída do microcontrolador impõe a Ponte H do motor uma

rotação para a direção de avanço; de modo contrário, a rotação do motor é invertida na

Ponte H.

2.2 Controle Automático por Seguimento de Linha

Se a chave mapeada no canal 6 estiver em nível baixo, o robô opera em modo

automático.

Neste modo de operação, o robô funciona como um  seguidor de linha. Uma

faixa de cor preta, em contraste com o piso branco, é aplicada na passarela usando uma

fita isolante padrão, com largura de 38mm, por onde o robô deverá se deslocar.

Velocidade 
Linear

(canal 1)

Velocidade 
Angular
(canal 2)

Liga Geral
(canal 5)

Modo de 
Operação
(canal 6)
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Para tanto, um módulo de cinco sensores infravermelhos, montado em uma

placa ilhada, foi implementado na parte inferior do robô, como ilustra a Figura 04.

Figura 04 – A placa de sensores do seguidor de linha

Fonte: dos autores

São cinco sensores infravermelhos – D2, D1, C0, E1 e E2. A seguinte lógica é

implementada:

• Se  C0  lê  preto  e  os  outros  sensores  lêem  branco,  o  robô  segue  com  sua

velocidade máxima de 100% para a frente;

• Se somente D1 e C0 estiverem lendo preto,  diminui-se a velocidade no motor

direito para 10% e o motor esquerdo para 50%;

• Se somente D1 estiver lendo preto, aumenta-se a velocidade no motor direito, em

10% e inverte-se a velocidade do motor esquerdo em 30%;

• Se somente  E1 e C0 estiverem lendo preto,  diminui-se  a velocidade no motor

esquerdo para 10% e o motor direito para 50%;

• Se somente E1 estiver lendo preto, aumenta-se a velocidade no motor esquerdo,

em 10% e inverte-se a velocidade do motor direito em 30%;

• Se somente D1, D2 e C0 estiverem lendo preto, significa que o robô encontrou

uma esquina para a direita e, portanto, deverá rotacionar em torno do próprio eixo

no sentido horário com velocidade de 30%;

• Se somente E1, E2 e C0 estiverem lendo preto, significa que o robô encontrou uma

esquina para a esquerda e, portanto, deverá rotacionar em torno do próprio eixo no

sentido antihorário com velocidade de 30%;

E1 E2D1D2

C0
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• Se todos os sensores estiverem lendo preto, exceto o sensor C0, significa que o

robô encontrou uma linha transversal e, portanto, ele deverá seguir para o ramo

direito, rotacionando em torno do seu próprio eixo no sentido horário.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 05 ilustra uma atividade de passarela específica do Guatá, utilizada

para a validação do sistema de controle de movimento automático.

Figura 05 – O caminhar do Guatá na passarela

Fonte: dos autores

A passarela de validação foi desenhada em formato de “T”.  Ao iniciar o percurso,

quando  entra  na  passarela,  o  robô  anda  em  linha  reta  (1)  até  encontrar  o  trecho

transversal do trajeto. Então, ele vira à direita (2), e caminha para frente até encontrar o

final da linha transversal. Então ele faz uma rotação de 360° em torno do seu próprio eixo

(3) e continua andando no trecho transversal, sempre seguindo em frente (4). Quando o

robô alcança o final do trecho (5), ele realiza novamente uma rotação no próprio eixo,

sempre no sentido horário, seguindo em frente (6) até encontrar a passarela principal.

Então o robô retorna ao seu ponto inicial (7). 

Para validar o modo manual, foi realizado um treinamento de operação para um

dos discentes participantes do projeto.  Durante um período de meia hora, o operador

controlou o movimento do robô em uma superfície plana para se adaptar ao sistema de

controle 

1
2

3

4
5

6

7
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este  projeto  objetivou  a  implementação  de  um  sistema  de  controle  de

movimento em dois modos – modo manual e modo automático – de um robô passarelista.

Como trabalhos futuros, pretende-se utilizar o robô passarelista em um evento real do

Campus Araranguá, que promove desfiles para a apresentação dos trabalhos finais do

Curso Técnico Concomitante em Produção de Moda, e do Curso Superior de Tecnologia

em Produção de Moda, incorrendo em mais resultados técnico-científicos. 
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Resumo: Os estudos geológicos são fundamentais para as obras civis projetadas, planejadas e executadas 
por engenheiros(as). Por isso é necessário compreender como se obtém as informações da formação 
geológica de uma paisagem, bem como a forma de representação e sua utilização nos projetos de 
engenharia. Sob esta perspectiva, foi realizada uma pesquisa para elucidar os métodos de levantamento e 
representação de dados geológicos, os quais são realizados, na sua grande maioria por sensoriamento 
remoto. Os sensores remotos podem ser classificados de diferentes formas, podem ser considerados ativos 
(aqueles que transmitem sua própria fonte de energia para obter dados sobre o alvo) ou passivos (aqueles 
que utilizam outra fonte de energia para obter os dados sobre o alvo observado), como é o caso das fotografias 
aéreas. O presente artigo traz uma revisão bibliográfica reflexiva que parte da compreensão do sensoriamento 
remoto através da ferramenta fotogrametria como mecanismo para mapeamento e sua utilização no 
mapeamento geológico, bem como a utilização da aerofotogrametria e compreensão dos produtos gerados 
por ela. Apresentam-se aqui os conceitos relacionados ao tema deste artigo, descreve-se a obtenção dos 
dados e exemplifica-se os produtos decorrentes da fotogrametria, fonte primária de informação nos projetos 
de engenharia e por isso é de grande importância. 
 

Palavras-Chave: Sensoriamento Remoto. Fotogrametria. Aerofotogrametria. Mapeamento Geológico.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade moderna apresenta seu desenvolvimento baseado nos sistemas de 

localização, já que necessita de mapeamento para planejar e gerir as cidades, construir 

longas rodovias e grandes obras civis. Um recurso utilizado amplamente para tal atividade 

de georreferenciamento e mapeamento geológico é o sensoriamento remoto, o qual permite 

a coleta de diferentes dados da superfície terrestre. Dentre os dados, a imagem (fotografia) 

é utilizada em larga escala na geologia por meio da fotogrametria. 

Assim, com vistas a difundir os conceitos e termos atrelados à ferramenta 

fotogrametria, o presente trabalho adota como objetivos: identificar e analisar o 

mapeamento geológico por fotogrametria através de pesquisa bibliográfica nas literaturas 

existentes. 

 

2. O SENSORIAMENTO REMOTO 
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O sensoriamento remoto é uma ferramenta de suma importância na 

caracterização e identificação da superfície terrestre, em razão dessa apresentar elevações 

e depressões de diferentes formas. 

Paulo R. Meneses (2012, pg. 03) em uma definição mais científica diz que: 

  
Sensoriamento Remoto é uma ciência que visa o desenvolvimento da obtenção de 
imagens da superfície terrestre por meio da detecção e medição quantitativa das 
respostas das interações da radiação eletromagnética com os materiais terrestres 
(...). As fotografias aéreas, que por mais de um século vêm sendo usadas como 
uma forma de observar a Terra são, obrigatoriamente, uma classe de sensores 
remotos. 

 

A partir da definição de sensoriamento remoto, é possível correlacionar ao tema 

fotogrametria apresentado por Luiz Coelho e Jorge Nunes Brito (2007, pg. 16): 

 

Fotogrametria é a ciência e tecnologia de se reconstruir o espaço tridimensional, ou 
parte do mesmo (espaço-objeto), a partir de imagens bidimensionais, advindas da 
gravação de padrões de ondas eletromagnéticas (espaço-imagem), sem contato 
físico direto entre o sensor e o objeto ou alvo de interesse. 

   

A respeito da imagem gerada através da fotogrametria, tem-se: 

 

(...) uma imagem, em geral, relevo, drenagem, água, cobertura vegetal e uso da 
terra. No processo de interpretação de imagens é estabelecida uma relação entre o 
que é visível e o que não é diretamente visível em uma imagem. Com base na 
análise da drenagem, de feições e formas de relevo, destacadas nas imagens, são 
interpretados a geologia, os solos e os processos. (Florenzano, 2011, pg. 37)  

 

Diante da importância da obtenção e interpretação de fotografias aéreas os 

próximos tópicos surgem como forma de desenvolver, aprofundar e detalhar o mapeamento 

geológico por meio de fotografias obtidas em aerolevantamentos fotogramétricos. 

 

2.1 AEROFOTOGRAMETRIA 
 

No levantamento de dados é utilizado o método aerofotogramétrico, o qual 

colabora com o processo de elaboração de documento cartográfico. De acordo com o IBGE 

(1999), “aerofotogrametria é definida como a ciência da elaboração de cartas mediante 

fotografias aéreas”. 

A adoção de medidas que auxiliem na autenticidade e organização do processo 

é de extrema importância, para que a obtenção das imagens para geração do documento 
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tenha validade e confiabilidade. Segundo orientações do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE):  

 

(...) pode-se distinguir, no processo cartográfico, três fases distintas: a concepção, 
a produção e a interpretação ou utilização. As três fases admitem uma só origem, 
os levantamentos dos dados necessários à descrição de uma realidade a ser 
comunicada através da representação cartográfica. (IBGE, 1999) 

 

2.1.1 VOO FOTOGRAMÉTRICO  
 

O processo de captura de imagens deve seguir um planejamento e 

procedimentos definidos, pois de acordo com o IBGE (1999) “o voo é realizado 

posteriormente há um completo planejamento da operação, a fim de obter um voo de 

qualidade e consequentemente boa tomada das fotografias aéreas”. 

Ainda, de acordo com IBGE (1999), é necessário observar os aspectos descritos 

na tabela abaixo: 

 

Tabela 1 – Aspectos a serem observados na realização de fotografias aéreas. 
Condições 
naturais da 

região: 

Apoio 
logístico: 

Condições 
técnicas (base e 

aeronave):  
Condições técnicas (plano de voo): 

1. Local a ser 
fotografado 

1. Transporte 
1. Base de 
operação 

1. Altura de voo 9. Nº de faixas e nº de fotos 

2. Área a 
fotografar 

2. Hospitais 
2. Alternativa de 

pouso 
2. Altitude de voo 

10. Velocidade máxima 
(arrastamento) 

3. Dimensões da 
área 

3. Alimentação 
3. Recursos na 

base 
3. Escala das fotografias 

11. Tempo de exposição 
ideal 

4. Relevo   
4. Modelo da 

aeronave 
4. Superposição longitudinal 12. Intervalo de exposição 

5. Regime de 
ventos 

  5. Autonomia 5. Superposição lateral 13. Distância entre faixas 

6. Altitude média 
do terreno 

  
6. Teto de serviço 

operacional 
6. Câmara aérea 14. Base das fotos 

7. Variação de 
altura do terreno 

  
7. Velocidade 

média de cruzeiro 
     7. Tipo e quantidade de 

filme empregado  

8. Mês para 
execução do voo 

  8. Tripulação 8. Rumo das faixas 
 

9. Nº de dias 
favoráveis ao voo 

      
  

Fonte: Adaptado de IBGE (1999) 

 
 
2.1.2 AS FOTOGRAFIAS 
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Segundo o IBGE (1999) as imagens advindas de câmeras específicas devem 

possibilitar a obtenção apurada das informações do terreno de forma que se possa 

identificar e projetar nas cartas as características da superfície terrestre. 

As imagens aéreas são realizadas em aeronaves, a orientação do eixo da 

câmera pode ser vertical, em que o eixo principal está voltado para o solo e com inclinação 

inferior a 3% que ocorre devido ao voo, e oblíqua (baixa oblíqua e alta oblíqua) cujo eixo 

principal é inclinado.  

Quanto ao filme/sensor, as imagens podem ser pancromáticas que possuem uso 

mais difundido tanto para mapeamento quanto para fotointerpretação, infravermelhas que 

são indicadas em mapeamento de áreas cobertas de densa vegetação e para identificação 

de áreas secas e úmidas e, por fim, coloridas ou multiespectrais usadas em cartografia, 

estudos de uso da terra, estudos sobre recursos naturais, meio ambiente, etc. (IBGE, 1999). 

 

3 CARTA GEOLÓGICA POR AEROFOTOGRAMETRIA 
 

As cartas geológicas são documentos de grande relevância para a geociência, 

visto que nelas encontram-se informações sobre os fenômenos geológicos, os quais 

compõem a história geológica de determinada região, (IBGE, 1999).           

Conforme Rebelo (1999, cap. 3), as informações contidas nas cartas geológicas 

dizem respeito: à natureza e distribuição espacial das diferentes rochas, posição, altitude e 

idade relativa, ou absoluta, dessas formações rochosas; acidentes tectônicos verificados 

no decurso dos tempos geológicos; localização de poços, nascentes naturais, furos de 

sondagem, pedreiras e outros; localização de jazidas fossilíferas e estações arqueológicas 

importantes. 

Lopes (2015, p. 14), resume a elaboração de cartas geológicas em três grandes 

fases: levantamentos de campo, estudos de gabinete e laboratório, e desenho e impressão. 

 O levantamento de campo, obtenção de informações, constitui-se como primeira 

etapa para a realização de uma carta geológica, este realizado por aerofotogrametria. Após 

o levantamento de campo, são realizados os estudos de gabinete e laboratório, que se 

caracterizam pela interpretação dos dados levantados no campo, este processo é definido 

como fotogeologia. De acordo com Arcanjo (2011, pg. 29) tem-se: 
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O estudo fotogeológico deve acompanhar todas as fases do mapeamento, sendo a 

fotografia aérea utilizada nos trabalhos de campo. Compreende vários temas das 

geociências, envolvendo aspectos geomorfológicos, estruturais, estratigráficos, 

litológicos e hidrogeológicos, além dos padrões de drenagem, tonalidade e 

vegetação. 

 

O desenho e impressão é a última etapa para a produção das cartas geológicas. 

Os esboços feitos no levantamento de campo, são necessários para esta etapa, pois são a 

partir deles que serão gerados os elementos gráficos e legendas necessários para a 

geração da carta geológica.  

As informações colhidas nas etapas anteriores são a base, a qual através de 

recursos informáticos torna-se possível realizar o armazenamento de todas as informações 

que são necessários para geração e impressão das cartas geológicas. Antes da impressão 

da versão final, é necessário voltar a campo e identificar se os elementos que constam no 

desenho estão corretos, ou então, verificar se ainda falta alguma informação importante, 

depois disso é possível ter a versão final da carta e imprimi-la.  

 

3.1 MÉTODOS IDENTIFICAÇÃO GEOMORFOLÓGICA EM FOTOGRAFIAS AÉREAS 
 

Para identificação geomorfológica, utiliza-se métodos de fotointerpretação, em 

que cada traço, cada espessura dos estratos, grau de deslocamento ao longo de falhas ou 

outras medidas determinadas são relevantes e podem associar-se diretamente com a 

expressão topográfica, ou seja, mensurações entre posições topográficas são capazes de 

gerar informações diretas (Garcia e Marchetti, 1986). 

De acordo com Florenzano (2007), no momento de uma fotointerpretação é 

importante que o interpretador possua alguma experiência, conhecimento tático, 

conhecimento de sensoriamento, conhecimento da área geográfica, junto a isso, identificar 

e interpretar os elementos básicos da fotografia que seriam: tonalidade/cor (tons de cinza, 

facilidade de discriminar cor); textura (impressão de rugosidade); tamanho (relacionado à 

escala); forma (visada; objetos naturais e artificiais); sombra (ajuda; máscara); altura (pode 

ser inferida pela sombra); padrão (arranjo dos elementos); localização (contraste, posição 

topográfica, região) e contexto (conjunto de informações). 

 

3.1.1 INTERPRETAÇÃO LITOLÓGICA DAS ROCHAS 
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De acordo com Marchetti e Garcia (1986), as rochas sedimentares apresentam 

padrões típicos em nervuras, em virtude da resistência diferencial à erosão das camadas 

sedimentares e assim as camadas mais resistentes são deixadas em realce enquanto as 

menos resistentes são rebaixadas por causa do intemperismo.  

Sobre as rochas extrusivas, é referendado por Garcia e Marchetti (1986), 

somente os derrames parcialmente indeformados são de fácil identificação e quase sempre 

têm formas fisiográficas.  

As rochas metamórficas não apresentam características de diferenciação, por 

causa do metamorfismo, a estratificação é impossível de identificar, tornando mais difícil o 

processo de identificação para essas rochas (Garcia e Marchetti, 1986). 

 

3.1.2 INTERPRETAÇÃO ESTRUTURAL 
 

Com relação ao estudo da estrutura considera-se os seguintes elementos 

principais, conforme a tabela 2 abaixo: 

 

Tabela 2 – Interpretação estrutural através dá aerofotogrametria. 
Camadas 

Horizontais 
Não há muita dificuldade para o reconhecimento dessas camadas quase horizontais, 
em rochas sedimentares distintas visualizam-se cores diferenciáveis. 

Camadas 
Inclinadas 

É possível identificar observando o mergulho o qual segue de acordo com as 
características da drenagem.  

Dobras 

A identificação depende do quanto a dobra se expõe e características de drenagem 
também ajudam na fotointerpretação. 

Nas regiões áridas ou semi-áridas, onde o manto de intemperismo e a vegetação são 
escassos, esta ocorrência é comum. 

No entanto, mesmo em locais cobertos por solos ou vegetação é possível identificá-
las, relacionando entre si os vários indícios de estratificação e de atitude das 
camadas, reveladas principalmente pelo estudo do relevo topográfico. 

Falhas 

As linhas indicativas de falhas podem caracterizar-se por alinhamento da vegetação, 
trechos retos de cursos de água, quedas de água através de rios, mudanças na 
tonalidade fotográfica e cor do solo, mudança na textura da drenagem, mudança na 
tonalidade da vegetação ao longo de um acidente linear, alinhamento da topografia. 

Juntas 

Nas rochas sedimentares dispostas horizontalmente as juntas são inclinadas 
fortemente ou quase verticais, igual ou regularmente espaçadas. Aparecem nas 
fotografias aéreas como linhas interceptando-se quase em ângulo reto, embora as 
juntas se possam desenvolver numa única direção. 

Juntas em rochas ígneas são facilmente identificadas em fotografias aéreas, visto 
que com frequência se desenvolvem de 3 a 4 séries de juntas bem nítidas. 

As juntas em rochas metamórficas não são tão evidentes nas fotografias, 
principalmente para aquelas formadas previamente em rochas ígneas e 
sedimentares.  

Clivagem e 
Foliação 

A clivagem e foliação apresentam-se com grande predominância nas rochas 
metamórficas. É difícil a diferenciação em fotografias aéreas. 
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Discordâncias 
Na ausência de características diagnóstico, torna-se bastante difícil o estudo de 
discordâncias a partir de fotografias aéreas. 

Fonte: Adaptado de Garcia e Marchetti (1986) 

 

4. ANÁLISE DE CARTA GEOLÓGICA 
 

A compreensão e leitura das cartas geológicas é realizada por meio de escalas, 

legendas, variações de cores e traços, e outras informações que determinam a natureza 

(litologia) e/ou a idade de uma formação rochosa.  

De acordo com Rebelo (1999), existem ainda sinais convencionais que 

identificam e posicionam acidentes estruturais e/ou outros elementos de interesse 

geológico-mineiro e arqueológico que se encontram na carta, nomeadamente: limites 

geológicos; dados referentes à tectônica, dados relativos às estruturas, e ainda: poços, 

nascentes de água e outros. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A fotogrametria através de imagens aéreas é uma ferramenta comumente 

utilizada na produção de registros e dados a serem empregados na geologia, as cartas 

geológicas se fazem exemplos. O potencial de mapeamento por meio do registro de 

imagens unido ao processo de interpretação e análise, permite o reconhecimento da 

superfície terrestre, tornando assim ferramenta necessária para atividades cotidianas do 

processo de urbanização e ocupação do solo. 
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Resumo: Desde sua fundação em 1941, foram realizadas consideráveis modificações nas edificações do 
Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina (IPq/SC), muitas sem o devido planejamento e por vezes sem 
considerar as reais necessidades de seus usuários. Visando a melhoria destas condições, através de uma 
carta de demanda, dirigentes do IPq solicitaram ao IFSC – Câmpus Florianópolis auxílio técnico na 
elaboração de projetos de melhorias e readequações destes espaços. Contudo, para que estes projetos 
pudessem ser executados, fez-se necessário previamente um detalhado levantamento arquitetônico e 
topográfico do Instituto. Consequentemente, foi proposta a realização destes levantamentos por meio de um 
projeto de extensão, realizado através de aulas práticas de disciplinas dos cursos de Engenharia Civil e 
Técnico em Agrimensura. O projeto teve seu início há um ano e, até o momento, já foram realizadas visitas 
ao local com três turmas, com o objetivo de realizar coletas de dados, elaboração de plantas baixas de 
diferentes setores e reuniões com os dirigentes do Instituto para a avaliação de andamento, averiguação de 
patologias e necessidades de reformas do mesmo. A execução do projeto tem possibilitado aos discentes 
aplicar conhecimentos teóricos adquiridos nas disciplinas envolvidas solucionando problemas reais, 
complementando com um mais significativo aprendizado, além de também permitir abranger questões 
técnicas e sociais, contribuindo com a formação profissional e pessoal de futuros Técnicos em Agrimensura 
e Engenheiros Civis. 
 
Palavras-Chave: projeto de extensão, projeto arquitetônico, levantamento topográfico. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Fundado em 1942, o Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina - IPq/SC passou 

por diversas modificações em sua infraestrutura para atender a demanda de uma 

quantidade cada vez maior de pacientes. Contudo, este acelerado crescimento não foi 

acompanhado de um planejamento adequado de suas edificações, que por vezes deixou 

de considerar as reais necessidades de seus usuários. 

Visando solucionar este problema, atender a normas técnicas e à legislação 

vigente, bem como melhorar as condições do Instituto, dirigentes do IPq solicitaram ao 

IFSC, por meio de uma carta de demanda, auxílio técnico na elaboração de projetos de 

readequações destes espaços. Visando atender a estas solicitações, para sua execução 

foi criado o projeto de extensão “Projeto arquitetônico aplicado à Saúde Mental - 

revitalização do IPq”, aprovado no edital 2018_PROEX 01 - APROEX 03_10 meses.  

Entretanto, o projeto deparou-se com a não existência de quaisquer plantas 

baixas da edificação existente, fazendo-se necessário primeiramente um detalhado 

levantamento arquitetônico e topográfico de sua infraestrutura. Foi então proposto um 

novo edital, intitulado “Assessoria Técnica para Elaboração de Projeto de Reforma do 
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Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina”, aprovado subsequentemente no edital 

2018_PROEX 04 - APROEX 01_5 meses, com intuito de executar o levantamento de 

parte da edificação de forma a viabilizar eventuais trabalhos futuros.  

Devido à complexidade e extensão da estrutura edificável da instituição (mais 

de 13.000 m²), não foi possível executá-lo por completo, tendo sido levantada até o 

momento aproximadamente 25% da área referida. Para dar continuidade a estes 

levantamentos, um novo projeto foi submetido e aprovado no edital 

2018_02_PROPPI/PROEX, de nome “Aulas práticas de topografia aliadas as 

necessidades da comunidade: Levantamento arquitetônico/topográfico do Instituto de 

Psiquiatria de Santa Catarina - IPq/SC”. 

A execução deste projeto ocorre através de aulas práticas das disciplinas de 

Geodésia e GNSS do curso Técnico em Agrimensura e Topografia e Geodésia do curso 

de Engenharia Civil, por ambas disciplinas abrangerem em suas ementas o conteúdo 

desenvolvido no projeto. Desta forma, permite aos discentes envolvidos correlacionar 

conhecimentos teóricos adquiridos no curso por meio de atividades práticas, ao atuar 

diretamente solucionando problemas reais. 

A parceria entre o IFSC e o IPq/SC possibilita ao projeto realizar a integração 

entre ensino, pesquisa e extensão, ao mesmo tempo em que beneficia ambas as 

instituições e, por consequência, também a sociedade, ao atender com qualidade técnica 

as necessidades da comunidade. Agrega-se ainda na execução deste projeto, a 

importância do estudo de normas técnicas, bem como aplicação de legislação pertinente, 

permitindo a resolução de problemas reais aliados a atividades práticas de ensino, 

contribuindo com a formação profissional, cidadã e crítica dos discentes. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Este projeto de extensão teve sua metodologia estruturada com base no 

modelo didático-prático proposto por Amorim (1992). De acordo com esta metodologia, 

procura-se colocar o discente em uma situação real, onde pode ter contato direto com a 

realidade organizacional, funcional e física de um determinado local, possibilitando ao 

discente estabelecer relação entre demandas e oportunidades de melhorias. 

Seguindo a metodologia adotada, a execução do projeto ocorre nas seguintes 

etapas: 

1) Visita ao local para reunião com dirigentes, com o objetivo de determinar os 

trabalhos a serem realizados e verificação dos setores a serem avaliados; 
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2) Planejamento da execução da atividade em campo; 

3) Capacitação dos discentes sobre o projeto, saúde mental e comportamento 

perante pacientes, informações sobre o IPq, levantamentos a serem realizados e métodos 

de execução; 

4) Fornecimento de equipamentos e checklist com itens a serem avaliados para 

padronização de levantamentos; 

5) Divisão da turma de discentes em grupos menores e mapeamento das salas 

a serem executadas; 

6) Execução do levantamento topográfico, arquitetônico e elétrico em campo, 

além da realização de relatório fotográfico de patologias; 

7) Processamento dos dados coletados em campo; 

8) Elaboração das plantas topográficas e arquitetônicas da edificação utilizando 

o software de modelagem AutoCAD. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Capacitação de discentes  

 

Antecedente a visita ao Instituto de Psiquiatria, é realizada uma capacitação 

dos discentes (Figura 01). Nesta, são repassadas informações referentes ao projeto de 

extensão, saúde mental, como se portar perante os pacientes que estarão no local, bem 

como setores a serem avaliados, levantamentos a serem efetuados e métodos de 

execução para elaboração dos projetos. Busca-se também esclarecer possíveis dúvidas 

acerca do projeto, a fim de conscientizar e sensibilizar os discentes da atual situação do 

Instituto de Psiquiatria, de seus pacientes e da importância do desenvolvimento do 

projeto. 

 

Figura 01 – Capacitação de discentes no primeiro semestre de 2019 
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Fonte: autores (2019) 

 

3.2 Projetos e levantamentos executados 

 

Os levantamentos tiveram seu início no primeiro semestre de 2018, sendo 

avaliados prioritariamente setores em situações emergenciais ou que apresentavam 

maiores problemas, como o setor de dependentes químicos e pacientes crônicos das alas 

masculinas.  

No semestre seguinte do mesmo ano, dando continuidade ao projeto, foi 

avaliada parcela da ala feminina e da Unidade Laudo Hospitalar (ULH), locais que 

também encontravam-se em situações de urgência. As Figuras 02 e 03 apresentam parte 

dos projetos finais executados a partir dos levantamentos realizados. 

 

Figura 02 – Parte da planta baixa da ala feminina do IPq/SC 

 

Fonte: autores (2018) 
 

Figura 03 – Parte da planta baixa da ULH do IPq/SC 
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Fonte: autores (2018) 

 

Neste ano, até o momento, foram executados levantamentos de áreas 

administrativas, atendendo a demandas solicitadas pelo Instituto. Na Figura 04, pode ser 

observado o registro de parte dos discentes do curso de Engenharia Civil realizando 

medições, em visita ao IPq/SC. A Figura 05 apresenta parte do projeto final. 

 

Figura 04 – Discentes do curso 

de Engenharia Civil executando 

levantamento no IPq/SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autores (2018) 
 

Figura 05 – Projeto arquitetônico do segundo pavimento da área administrativa do IPq/SC 
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Fonte: autores (2019) 

 

Paralelamente a estes projetos, dirigentes do IPq/SC solicitaram também uma 

imagem aérea da região onde este se localiza. Para a geração do levantamento 

topográfico da região, foram medidos alguns pontos de controle, com o GNSS e a estação 

total, serviço executado pela turma de Geodésia do curso Técnico em Agrimensura.  

A partir deste levantamento, foi gerada uma ortofoto (Figura 06) realizada pelo 

Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT), ortorretificada e georreferenciada, permitindo que 

possam ser realizadas medições a partir desta imagem. A programação do voo, áreas 

executadas, bem como o próprio levantamento foram também registrados em relatório 

fotográfico, além de mapeamento e identificação das alas do Instituto de Psiquiatria.  

 

Figura 06 – Parte do produto obtido do levantamento aéreo realizado pelo VANT 
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Fonte: autores (2018) 

 

3.3 Projetos subsequentes 

 

Decorrente da execução dos projetos executados em parceria com o IPq/SC, 

outras solicitações de menor porte foram recebidas pelo IFSC – Câmpus Florianópolis, 

realizados pelo bolsista e pelo coordenador deste projeto, para projeto arquitetônico, 

preventivo de incêndio e levantamento topográfico. 

Uma das solicitações recebidas pela Instituição, foi enviada pela Associação de 

Amigos da Casa da Criança e do Adolescente do Morro do Mocotó (ACAM). O projeto 

requerido consistiu na execução de levantamento topográfico e arquitetônico de uma casa 

localizada no Morro do Mocotó, que será reformada para ofertar cursos de Gastronomia 

para a comunidade, em parceria com o IFSC Câmpus Florianópolis – Continente.  

Para este levantamento, foi utilizado o Laser Scanner 3D e posteriormente 

processada nuvem de pontos e ortofotos nos softwares de modelagem Scene e AutoCAD. 

A Figura 07 apresenta o primeiro pavimento do projeto arquitetônico desta residência. 

 

Figura 07 – Planta baixa do primeiro pavimento da casa localizada no Morro do Mocotó 
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Fonte: autores (2019) 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto teve seu início no primeiro semestre de 2018 e permanece em 

andamento, tendo em seu desenvolvimento atingido parte dos objetivos propostos. Três 

diferentes turmas dos cursos envolvidos já visitaram o local para realizar levantamento de 

dados, sendo efetuadas medições e elaboração de plantas baixas de diferentes alas e 

setores do IPq/SC. 

Ao final do projeto, espera-se possuir uma maior parcela do levantamento 

topográfico e arquitetônico da infraestrutura local, sendo estes relatados e entregues em 

reuniões com os dirigentes do Instituto. Paralelamente, é realizada averiguação de 

patologias e condições de acessibilidade, registradas em projeto e sob forma de relatório, 

sendo estas contribuições utilizadas para posteriores reformas e consequente melhoria 

das condições para servidores e pacientes. 

Desta forma, o procedimento de realização desta atividade de extensão 

proporciona aos discentes uma importante interação com o mercado de trabalho e com a 

comunidade externa, complementando sua experiência de ensino e permitindo abranger 

também questões técnicas e sociais, contribuindo para o crescimento pessoal e formação 

acadêmica de futuros Técnicos em Agrimensura e Engenheiros Civis. 
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Resumo: O presente projeto consiste no desenvolvimento e construção de uma máquina, que simula              
alguns fundamentos esportivos, os quais são utilizados como recurso durante treinamentos de diversos             
esportes. Para isso o equipamento utilizará de ajuste manual ou remoto do ângulo e da direção do                 
arremesso. A máquina será desenvolvida a partir de pesquisas e testes para a composição da sua                
estrutura, se baseando em dois conjuntos de impulsionadores cilíndricos, com distância regulável,            
acoplados a motores com velocidades ajustáveis, dessa forma a bola a ser lançada deve passar por entre                 
os impulsionadores que conferirão velocidade necessária para simular os diversos tipos de lançamentos.             
Este sistema de lançamento pode ser acoplado em diferentes estruturas de base, o que possibilita a                
utilização em diferentes terrenos e aumenta sua versatilidade, assim a máquina torna-se acessível tanto às               
quadras planas como também em terrenos arenosos (quadras de areia) e gramados. Para o              
desenvolvimento de um equipamento versátil como este o dimensionamento da estrutura será em CAD para               
sua posterior construção. 
 
 
 
 
Palavras-Chave: Máquina, Lançamento, Esporte, Versatilidade.) 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Com o desenvolvimento tecnológico, o ser humano se torna cada vez mais            

dependente e acostumado às melhorias que esses avanços o proporciona. Nos dias            

atuais, simples tarefas como aspirar uma casa, podem ser feitas através de um aspirador              

de pó automático. Além dos carros que estacionam sozinhos, acendem o farol            

automaticamente, e até corrigem a sua direção numa eventual troca de pistas acidental.             

Com este enorme desenvolvimento, as melhorias também se espalharam para o mundo            

dos esportes. Nos dias de hoje, é possível dizer que a evolução tecnológica nos esportes               

já é uma realidade, tendo em vista que, em diversos esportes há o auxílio da tecnologia                

para auxiliar os juízes na marcação das jogadas durante os jogos. 

Além disso, máquinas são cada vez mais utilizadas nos treinamentos dos atletas            

para um melhor aproveitamento nos treinos, e consequentemente, obter melhores          

resultados nos jogos. (Pedrosa, Et.al, 2018). Desta forma torna-se pertinente o           

desenvolvimento de uma máquina simuladora de lançamentos multiesportiva para o          
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aperfeiçoamento técnico dos atletas e alívio de cargas destinadas não só aos atletas, mas              

aos treinadores e auxiliares técnicos.  

 

 

2 METODOLOGIA 

Para que o projeto seja executado, o grupo pretende trilhar um longo caminho,             

os primeiros passos já foram dados, que foram o planejamento/dimensionamento do           

Simulador de lançamentos Multiesportivo por meio de um desenho técnico (figura 1) feito             

em software (CAD). Além do levantamento prévio de materiais necessários e o seu             

respectivo orçamento feito através de lojas online.  

 

Figura 1: Desenho técnico do sistema de lançamento (cabeçote). 

Fonte: Do autor. 

 

Além disso tem sido realizada uma revisão/consolidação dos passos acima          

citados, e está sendo feita a elaboração dos desenhos técnicos, dos acessórios,            

estruturas similares aos equipamentos da figura 2. Tendo atenção maior com a            

portabilidade, devido a utilização em diferentes terrenos e a sua versatilidade, uma vez             

que estas utilizarão o mesmo sistema de lançamento, portanto, serão planejadas           

separadamente enquanto suas dimensões irão respeitar as normas técnicas NR12 e           

NR10, proporcionando segurança aos usuários da máquina. 
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Figura 02 –  Lançadores de bolas mono esportivos 

Fonte: Site: Sports Attack. 

 

 

Após todos os desenhos técnicos estarem concluídos, o enfoque será dado à            

aquisição dos materiais e equipamentos necessários para a construção do protótipo. Esta            

etapa conta com a fabricação da máquina e dos seus acessórios, assim serão realizados              

dois processos dentro na fabricação mecânica da máquina: o de usinagem, através da             

utilização de tornos, fresas, serras, serras circulares, serra-fita e furadeira, além do            

processo de soldagem que unirá as partes fixas. Concluída a fabricação da parte             

estrutural (mecânica). Simultaneamente a construção do circuito eletro-eletrônico do         

simulador será elaborada a programação necessária para o controle do mesmo. 

A  construção do protótipo se dará nos seguintes passos: 

● Usinagem estrutural dos impulsionadores; 

● Fabricação e montagem do mecanismo de regulagem; 

● Fabricação dos garfos de seção tubular; 

● Fabricação dos suportes de apoio do cabeçote; 

● Fabricação dos dispositivos de segurança (proteção dos impulsionadores); 

● Arranjo dos elementos eletromecânicos na estrutura; 

● Simultâneo ao passos anteriores será feito o desenvolvimento de software e           

hardware que irá compor o sistema de controle da máquina;  

● Introdução do Sistema de Controle; 

● Realização de testes utilizando o equipamento; 

● Acabamento final; 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
3.1 Ciência e tecnologia aplicada no esporte 
O desenvolvimento da ciência e da tecnologia permitiu aos seres humanos           

explorar a natureza e o mundo em diversos aspectos. No mundo do esporte, isso não se                
difere. Métodos de treinamento cada vez mais especializados permitem a otimização do            
desempenho esportivo. A exemplo disso, na atualidade o auxílio de análises estatísticas            
possibilita a predição de ações dos adversários no jogo para melhor programação da             
resposta. Equipamentos de vídeo computadorizados corrigem em tempo real e avaliam           
com detalhes os fatores intervenientes no desempenho. Instrumentos de realidade virtual           
e ou aumentada, fornecem a prática de ambientes que condicionam o desenvolvimento            
mais precoce da aptidão a diversas situações esportivas. Com o desenvolvimento das            
diversas ciências, a tecnologia aplicada a partir delas permitiu avanços para a melhoria do              
desempenho esportivo que muitas vezes diferenciam um atleta que ocupará a posição em             
um pódio, de um atleta que não se classifica para as finais. Nesse escopo, a ciência e a                  
tecnologia se tornaram requisitos básicos para o desenvolvimento de um atleta de alto             
rendimento. (KATZ, 2002). 

 
 

3.2   Lesão por esforço repetitivo nos atletas 
Nos dias atuais, quando se fala em lesão esportiva, automaticamente já se associa             

que esta tenha sido adquirida em competição. Entretanto, estas também podem ser            
adquiridas em treinamento, com o esforço repetitivo feito por exemplo em: chutes de             
cobranças de faltas, pênaltis no futebol; ou durante os saques, ataques e levantamentos             
no voleibol, bem como diversos arremessos no handebol. Segundo uma pesquisa feita            
por Sanches e Burin (2008), de 35 atletas de handebol avaliados do gênero masculino, 19               
apresentaram lesões, sendo 47,36% destas durante os jogos, e 52,63% durante os            
treinos. Na direção da minimização dessas lesões em atletas a máquina lançadora efetua             
algumas ações destinadas aos atletas, treinadores ou auxiliares técnicos, arremessando          
a bola para que outro esteja treinando a defesa, recepção de bola ou ataque,              
proporcionando um aprimoramento do atleta, podendo direcionar o seu treino a sua            
respectiva função ou posição. 

 
 

3.3  Por que a produção e utilização da máquina é viável? 
Atualmente existem no mercado máquinas simuladoras de lançamentos, mono         

esportivas, executando atividade de um esporte específico, ou vôlei, ou futebol, ou            
handebol. Produzidas em países como a China e os Estados Unidos, nos EUA a maior               
empresa na área, a Sport Attack, afirma que desde a introdução de seus lançadores de               
voleibol, 90% das equipes que alcançaram o pódio (até o 4° lugar) em competições              
universitárias, usaram suas máquinas como uma ferramenta chave de treinamento. Isso           
incentivou a pesquisa e realização do projeto. Em visita técnica feita ao centro de              
treinamento da CBV (confederação Brasileira de voleibol) em 2017, alguns          
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desenvolvedores do projeto tiveram contato com uma máquina lançadora de bolas de            
vôlei, e a partir disso decidiu-se produzir um protótipo para contemplar a disciplina             
“projeto Integrador IV” (que faz parte da grade curricular do curso técnico integrado em              
eletromecânica no IFSC Câmpus Araranguá), além disso, para que os envolvidos do            
projeto pudessem deixar um legado no câmpus, uma vez que um dos objetivos é deixar a                
máquina no câmpus para auxiliar os treinamentos esportivos e provocar a possível            
fabricação de máquinas a nível comercial a serem usadas por diversas instituições tais             
como: escolas, clubes e organizações esportivas, o que tornaria a aquisição da máquina             
viável para as mesmas, uma vez que os equipamentos desse gênero disponíveis no             
mercado apresentam alto custo, enquanto o simulador de lançamentos multiesportivo          
proposto neste projeto apresenta um custo consideravelmente menor. 

Outro fator que torna o projeto viável, foi sua aprovação no programa “Desafio             
IFSC de Ideias Inovadoras” que consiste em uma competição gratuita de caráter            
educacional voltada à promoção do empreendedorismo e da inovação tecnológica no           
IFSC, alcançando o 6ª colocação entre 66 projetos concorrentes. O que conferiu ao             
projeto o viés de pesquisa aplicada com o financiamento de 5 mil reais para o seu                
desenvolvimento. 
  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para a efetivação do projeto o grupo está trabalhando em seu desenvolvimento e             

encontra-se na finalização da etapa de dimensionamento, além disso atendendo ao           

cronograma estabelecido, pretende-se iniciar a etapa de construção conforme o          

cronograma abaixo posto: 

 
Tabela 01 - Cronograma 

       FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1  Planejamento  Artigo 
Desenho 

                                                     
                                                     

2  Estruturação 
mecânica 

Dimensionamento 
Adquirir Material 
Fabricação 
Montagem 

                                                     
                                                     
                                                     
                                                     

3  Sistema 
elétrico 

Planejamento elétrico 
Adquirir Material 
Instalação elétrica 

                                                     
                                                     
                                                     

4  Fechamento 
do projeto 

Manual 
Testes 
Pintura 

                                                     
                                                     
                                                     

 
Fonte: do autor 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Em relação a realização do protótipo, algumas das atividades proposta no           

cronograma já foram realizadas, entre elas está o dimensionamento (através da projeção            

e detalhamento de desenho no software SolidWorks) da estrutura denominada cabeçote,           

bem como a aquisição de materiais para a constituição do mesmo, desta forma pode-se              

pôr em prática os conhecimentos das disciplinas do curso construindo esta parte do             

equipamento. Além disso, o grupo encontra-se na parte final do planejamento das            

estruturas que irão comportar o sistema de lançamento. 
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Resumo: Atualmente a área de gestão de projetos é extremante difundida e é utilizada na maioria das 
empresas, com esta demanda crescente, diversas metodologias, guias, práticas e padrões foram 
desenvolvidos para facilitar seu gerenciamento e aplicação nas organizações. Todavia existem muitas 
dúvidas sobre qual guia é o ideal para utilização em cada projeto. Com o objetivo de entender as diferenças, 
vantagens e desvantagens destas técnicas, foi efetuada uma pesquisa bibliográfica em bases científicas, 
onde foi encontrado um vasto material nesta área de conhecimento, todavia foi descoberto que existe uma 
enorme limitação em encontrar matérias comparando os três guias internacionais mais utilizados na área de 
gestão de projetos, sendo estes: IPMA (Associação Internacional de Gerenciamento de Projetos), PMI 
(Instituto de Gerenciamento de Projetos e PRINCE2 (Projetos em ambientes controlados). Com o intuito de 
responder as seguintes perguntas: Quais as diferenças e similaridades entre o PMI, IPMA e PRINCE2? É 
possível aplicar mais de uma destas metodologias na gestão de um único projeto? e disponibilizar à 
comunidade científica e pessoas que pretendem entender a diferenças, vantagens e desvantagens entre 
estes três modelos de gestão de projetos através de um material simples, porém eficaz e que possa dar 
embasamento para decidir qual melhor técnica para efetuar a gestão de cada projeto em específico esta 
pesquisa foi desenvolvida. Através da pesquisa foi efetuada uma comparação, considerando itens como 
flexibilidade de utilização, forma de condução e utilização, foi ainda desenvolvida uma tabela comparativa 
entre as três as metodologias com ênfase nos seguintes pontos: Materiais, metodologias, procedimentos, 
áreas e subáreas do conhecimento. 
 
Palavras-Chave: IPMA, PMI, PRINCE2, PMBOOK, ICB. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em busca de uma melhor performance em suas atividades, as empresas, governo e 

instituições de ensino estão constantemente buscando novas soluções para gerenciar seus 

projetos. Embora existam metodologias tradicionais e ágeis, não está claro na literatura 

atual quais as diferenças e semelhanças quanto vantagens e desvantagens das 

metodologias tradicionais IPMA, PMI e PRINCE2. 

Diante do problema apresentado, este trabalho visa realizar um comparativo entre 

as metodologias internacionais de gestão de projetos IPMA, PMI e PRINCE2, apontando 

vantagens e desvantagens de seu uso. 

Para atingir este objetivo optou-se por realizar uma busca exploratória em bases de 

dados indexados de periódicos da CAPES e em complemento foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica em referências de cada metodologia. Este estudo trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica com análise qualitativa dos dados. 

Dessa forma, realizar a comparação entre as metodologias possibilitará o 

desenvolvimento de um material simples e intuitivo que poderá além de contribuir com o 

arcabouço teórico acerca do tema, ainda poderá ajudar os gestores a entender de forma 
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rápida qual melhor técnica é mais adequada para cada projeto, programa ou portfólio. No 

item seguinte serão apresentados os pressupostos teóricos basilares do estudo. 

 

 

2 PMBOK (PMI) 

 

O PMBOK, é uma publicação produzida pelo Project Management Institute (PMI), 

originária dos estados Unidos. Trata-se de um guia de referência aceito mundialmente pelos 

gerentes de projetos, fornece e promove um vocabulário comum no âmbito da profissão de 

gerenciamento de projetos para uso e aplicação de conceitos (ISACÁS-OJEDA et al., 

2018). 

De maneira geral, o leitor do PMBOK perceberá que ele se divide em duas grandes 

seções. As primeiras páginas trazem os conceitos de projeto, programa e portfólio, 

estabelecendo o relacionamento que há entre eles. Delimita a abordagem de um projeto 

em um ciclo de vida composto de: início, planejamento, execução, controle e encerramento 

(BAYONA; BUSTAMANTE; SABOYA, 2018). Ainda nessa etapa inicial, o guia enumera dez 

áreas de conhecimento essenciais para o planejamento e execução de qualquer projeto 

(KRIKSCIUNIENE et al., 2015). 

Os projetos são autorizados geralmente, levando-se em contas questões 

estratégicas movidas por demanda do mercado, oportunidade, necessidade de natureza 

social, considerações ambientais, solicitação do cliente, avanço tecnológico ou requisito 

legal (ISACÁS-OJEDA et al., 2018). Portanto, portfólios podem traduzir-se em programas, 

projetos ou ambos simultaneamente, sempre dentro de um contexto de planejamento 

estratégico da organização onde se aplica (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2008). 

O gerente de projeto é o responsável por possibilitar que isso ocorra sem maiores 

problemas no ambiente organizacional. Todo projeto é um esforço temporário, com início, 

meio e fim com o intuito de trazer benefícios financeiros e afetivos. Quando alguém se 

propõe a conduzir e chefiar uma atividade dessas, é importante que saiba seu papel dentro 

de todo esse processo. (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2008). 

A estrutura organizacional também é estudada no guia PMBOK, categorizando o 

nível de envolvimento da equipe do projeto. Essa análise é necessária porque as empresas 

vêm de uma organização funcional clássica. Com um chefe executivo e gerentes funcionais 

subordinados a ele, o time do projeto fica permeada por vários líderes, prejudicando a 

autoridade do gerente de projetos. A influência da estrutura organizacional transita desse 

último exemplo, partindo para outras abordagens que dão mais autonomia ao gerente de 
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projetos, são elas: funcional, matricial e projetada. (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 

2008). 

Gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, 

ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de cumprir os seus requisitos. A 

aplicação do conhecimento requer o gerenciamento eficaz dos processos do 

gerenciamento do projeto (ISACÁS-OJEDA et al., 2018). O guia descreve a natureza dos 

processos em termos de integração entre eles. 

O guia PMBOK Project Management Institute (2008) define aspectos importantes 

em cada uma das dez áreas de conhecimento e como elas se integram com os cinco grupos 

de processos. Os quarenta e sete processos de gerenciamento são agrupados nas dez 

áreas, mais frequentemente utilizadas por gerentes de projetos, e refletem as informações 

suficientes para a equipe do projeto compreender o plano de projeto (KRIKSCIUNIENE et 

al., 2015). Cada um dos quarenta e sete processos obedece a um esquema de entradas, 

ferramentas e técnicas e saídas. Esses elementos de apoio criam um fluxo de dados com 

elementos e interfaces bem definidos (ISACÁS-OJEDA et al., 2018). 

 

 

2.2 IPMA 

O IPMA, segundo pesquisa em seu site foi a primeira associação internacional de 

gerenciamento de projetos e foi fundada em 1965. Esta associação é muito difundida na 

Europa e Ásia. 

A forma com que o IPMA trabalha os projetos é diferente das principais 

metodologias. Hoje os principais padrões são orientados a procedimentos e processos 

como PRINCE2 e PMBOK (VUKOMANOVIĆ; YOUNG; HUYNINK, 2016).  

O IPMA usa o ICB 4.0 (IPMA, 2015) como uma base de dados para o 

desenvolvimento de competências, que um gestor de projetos precisa gerenciar de forma 

efetiva projetos, programas e portfólios. De acordo com o ICB 4.0 (IPMA, 2015), gerir 

projetos não é como se ter uma receita e sim uma maneira de desenvolver as competências 

do gestor de projetos para que ele tenha conhecimento suficiente e possa gerir projetos 

com eficiência. Ainda de acordo com base no ICB 4.0 (IPMA, 2015), o gestor de projetos 

não apenas pode desenvolver estas competências, mas pode ainda escolher desenvolver 

apenas a competência que será necessária para a tarefa que está envolvido naquele 

momento. Possuindo estas competências bem desenvolvidas o gestor de projetos terá a 

liberdade de escolher as melhores metodologias e ferramentas para gerir cada projeto. 
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Alguns estudos recentes descobriram que o desenvolvimento de competências é 

crucial para o sucesso de um projeto (RASHID MAQBOOL, YE SUDONG, NASIR 

MANZOOR, 2017), (CLARKE, 2010). Nestes levantamentos foram ainda avaliados que as 

principais competências para obter sucesso de um projeto são habilidade de comunicação, 

trabalho em equipe, atenção e gerenciamento de conflitos. Vários autores citam também 

que o desenvolvimento de competências para um gerente de projetos é crucial para o 

sucesso do projeto. Desta forma resolvemos pesquisar em alguns dicionários para entender 

um pouco melhor o que a palavra competência significa. Segundo o dicionário online Oxford 

(OXFORD, 2019), competência é a habilidade de fazer algo de forma eficiente e com 

sucesso, já o dicionário online de Cambridge Oxford (2019), cita como uma habilidade 

necessária para efetuar um trabalho. 

A estrutura de competências do ICB 4.0 IPMA (2015) é dividida em 3 competências 

principais incluindo 29 elementos no total sendo estes divididos em perspectivas (5 

elementos), Pessoais (10 elementos) e Práticas (14 elementos). 

 

 

2.3 PRINCE2 

 

O PRINCE2 é um método não-proprietário que surgiu no mundo inteiro, como um 

dos métodos de gerenciamento de projetos mais amplamente aceito. Isso se deve, em 

grande parte, ao fato de o PRINCE2 ser verdadeiramente genérico e poder ser aplicado a 

qualquer projeto, independentemente de seu porte, tipo, organização, região geográfica ou 

cultura (BENNETT; AXELOS, 2017).  

Isso é possível porque o PRINCE2 isola aspectos do gerenciamento do trabalho de 

projeto das contribuições especializadas, como design, construção, etc. Os aspectos 

especializados de qualquer tipo de projeto são facilmente integrados com o método 

PRINCE2 e, usados em conjunto com o PRINCE2, oferecem um framework geral para o 

trabalho de projeto (BENNETT; AXELOS, 2017).  O método PRINCE2 compreende quatro 

elementos integrados de sete princípios, sete temas, sete processos e o ambiente do 

projeto (PRINCE2, 2019).  Além disso, foca-se no controle de seis objetivos principais do 

projeto: escopo, tempo, custo, qualidade, riscos e benefícios. É considerado como um 

Framework, podendo ser adaptado a qualquer tipo de projeto (GUERRA et al., 2016).  

Os princípios do PRINCE2 são: Justificativa continuada de negócios, aprenda com 

a experiência, papéis e responsabilidades definidos, gerenciar por etapas, gerenciar por 

exceção, foco nos produtos e adaptar-se ao ambiente do projeto (PRINCE2, 2019).   
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Os temas do PRINCE2 são os seguintes: Business case, organização, qualidade, 

planos, riscos, mudanças e progresso (PRINCE2, 2019). 

Os processos do PRINCE2 são: Iniciando um projeto, direcionando um projeto, 

iniciando um projeto, controlando um estágio, gerenciando a entrada de produtos, 

gerenciando os limites, fechando um projeto. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De maneira a contextualizar o leitor com as metodologias de gestão de projetos 

IPMA, PMI e PRINCE2, os itens 3.1, 3.2, 3.3 irão tratar especificamente cada uma destas 

técnicas. Além da descrição apresentada nos tópicos a seguir o item 3.4 irá apresentar em 

forma de tabela uma comparação entre estes tópicos. 

 

 

3.1 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO IPMA 

 

De acordo com estudos, foi possível identificar que uma das principais vantagens 

do IPMA é ter como principal objetivo o desenvolvimento de competências do gestor de 

projetos. Um outro ponto primordial é o fato de seu material o ICB (IPMA, 2015) ser um 

documento internacional, todavia regionalizado, entrando assim nas particularidades de 

cada região, uma outra vantagem é a compatibilidade com outras metodologias, e sua 

flexibilidade de aplicação pode ser uma das principais vantagens possibilitando o gestor a 

escolha dos melhores processos e procedimentos em cada projeto de forma independente, 

não se limitando a uma metodologia específica. Quanto a forma de aplicação o fato de não 

possuir processos para seguir de forma rígida é m diferencial pois torna-se de fácil absorção 

para novos gestores de projetos. 

Já em relação ao IPMA ser uma forma de gerir projetos, voltada ao 

desenvolvimento de competências, este não pode ser considerado uma metodologia para 

ser aplicada de forma única na gestão de projetos. O IPMA, depende sempre de outras 

metodologias, como PMI e PRINCE2, como base adicional, entretendo por não possui 

processos para gerir um projeto de início ao fim pode ser considerado uma desvantagem 

em relação a outros guias. 

 

 

3.2 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO PMI 
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O PMI por sua vez utiliza seu guia o oficial o PMBOK (PROJECT MANAGEMENT 

INSTITUTE, 2008), para definir como um projeto deve ser com início do início, meio e fim 

bem definidos. Por meio destes processos o gerente de projetos possui uma forma 

orientada de como conduzir o projeto. Estes processos são ainda bem práticos e com 

exemplos de como deve ser efetuada cada uma destas etapas. Uma outra vantagem é o 

fato de o PMI ser muito difundido, sendo assim muito fácil encontrar profissionais 

qualificados a usar esta metodologia. Contudo não é muito flexível e direciona a ser usado 

como guia único. Outra desvantagem é o fato de possuir um guia único, não sendo desta 

forma adaptado para cada região do mundo onde será utilizado. Quanto suas formas de 

aplicação funcionam como uma receita de bolo de como se fazer a gestão de cada 

processo, complexo de ser entendido como um todo, mas ao mesmo tempo prático de ser 

utilizado. 

 

 

3.3 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO PRINCE2 

 

O PRINCE2 por sua vez é muito semelhante ao PMBOK, sendo que também é dividido 

em processos ou estágios, porém possui uma abordagem bem generalista, sendo assim 

pode ser aplicado em basicamente qualquer projeto, programa e portfólio de pequeno 

médio e grande porte. Uma outra grande vantagem é sua escalabilidade e adaptabilidade, 

sendo assim em grandes projetos terá processos mais formais, já em projetos menores 

será mais enxuto. Sua compatibilidade com outras metodologias também é um de seus 

grandes diferenciais, sendo que possui como intuito aproveitar tudo que já está sendo 

utilizado dentro das organizações, como documentos e práticas, trazendo assim para 

dentro do projeto. Uma de suas principais desvantagens é o fato de não tornar o gerente 

projetos como o principal líder de projeto, deixando assim o projeto na gestão de muitas 

pessoas, quanto a forma de aplicação, possui uma abordagem estruturada com processos, 

papéis e responsabilidade bem definidos, que orienta o gestor dos times de projeto em sua 

condução. 

 

 

3.4 COMPARATIVO 
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De maneira a efetuar uma comparação de forma simplificada, foi decidido montar 

uma tabela comparativa entre elementos específicos de cada uma destas metodologias, 

apresentados, para dar uma visão geral entre as três metodologias, conforme Tabela 01. 

Tabela 01: Comparativo entre as metodologias IPMA, PMI e PRINCE2 

 

Fonte: Autores 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com base na contextualização teórica é possível identificar que as três formas de 

gerir projetos são válidas e devem ser utilizadas, com base no contexto de cada projeto, 

programa e portfólio de acordo com sua necessidade, sendo que cada um possui suas 

vantagens e desvantagens em cada cenário, desta forma o conhecimento geral de cada 

uma das metodologias é imprescindível para que seja possível aplica-las no momento e 

projeto certo. Não é possível definir qual melhor forma a ser utilizada de forma generalista 

e sim com base na necessidade de cada projeto. 

Dessa forma, como o objetivo era realizar um comparativo das vantagens e 

desvantagens de cada metodologia, infere-se que o trabalho logrou êxito ao apontar tais 

pontos no item 3.4 deste estudo. É importante também levar em consideração que mesmo 

quando os projetos são similares de alguma forma, cada projeto é único e precisa ser 

tratado de forma independente.  

Para estudos futuros, sugere-se que seja realizado um comparativo aplicando as 

metodologias em um mesmo projeto a fim de se obter os resultados e compará-los em 

relação a eficiência de g 
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Resumo: Estruturas organizacionais são necessárias para equipes estruturarem e coordenarem 
suas atividades. Entre os diversos modelos apresentados na bibliografia, não existe um modelo 
perfeito para cada negócio. Mas existe a estrutura organizacional que se adapta de acordo com a 
realidade que está inserida e as mudanças. Além de empresas, equipes de competições utilizam 
modelos organizacionais para distribuir, agrupar e coordenar suas atividades. A equipe Quantum 
Team, que representa a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) na competição Winter 
Challenge implantou a estrutura matricial buscando influenciar diretamente no desempenho, na 
gestão e nos resultados. Atualmente a Quantum Team conta com 17 membros, que estão 
organizados em setores de administração, financeiro, marketing e projetos. Além de uma segunda 
forma de divisão, correspondente aos grupos responsáveis pelo planejamento e montagem dos 
respectivos robôs e o corpo técnico, responsável pelo auxílio a cada sub equipe para executar cada 
projeto. Dessa forma, o presente artigo tem como objetivo descrever o formato organizacional da 
equipe de robótica Quantum Team, além de identificar os resultados principais que o modelo trouxe 
para a equipe. Com a implantação do modelo organizacional matricial a equipe conseguiu 
desenvolver mais projetos para atender novas categorias da competição Winter Challenge, foi 
possível manter todos os membros de forma ativa participando da construção dos robôs e das tarefas 
de cada setor, além de manter o desenvolvimento dos projetos de forma horizontal. Contudo, o 
modelo precisa ser analisado para melhorar alguns aspectos. A pesquisa tem uma abordagem 
qualitativa.  
 
Palavras-Chave: Competição de robótica, estrutura organizacional, equipe Quantum Team; 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Nas mais diversas áreas de aplicação, produtos e serviços são  

desenvolvidos por meio de projetos, isso vem refletindo no aumento do número de 

empresas que estão adotando a metodologia estrutural voltada para seus projetos 

(Kerzner, 2001). A escolha da estrutura correta para atingir o objetivo definido é 

essencial para alcançar o sucesso dos projetos geridos, pois tem o impacto na 

autoridade e na hierarquia de comando dos projetos (Verzuh, 2000). 

 A estrutura organizacional é a forma como a organização se articula para 

desenvolver suas atividades, sendo flexível para ajustar-se de acordo com a 

realidade da empresa (Medeiros. et al., 2011). Além de empresas, equipes de 

competições utilizam modelos organizacionais para distribuir, agrupar e coordenar 

suas atividades. A equipe Quantum Team que representa a Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC) na competição Winter Challenge realizou a estruturação 

da equipe com objetivo de influenciar diretamente no desempenho, na gestão e nos 

resultados. A equipe utilizou o modelo matricial que atende todas as necessidades 

do cotidiano e durante a realização dos projetos dos robôs.  
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 Dessa forma, o presente artigo tem como objetivo descrever o formato 

organizacional da equipe de robótica Quantum Team, além de identificar os 

resultados que o modelo trouxe para a equipe. 

O artigo está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a 

Metodologia. A Seção 3 descreve a Fundamentação Teórica. A seção 4 é 

apresentada a Arquitetura. A seção 5 Considerações finais. 

 

2 METODOLOGIA 

  

Nesta  seção relata-se como se procede a pesquisa para a realização do 

estudo proposto e os seus efeitos.  A pesquisa tem uma abordagem qualitativa. 

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados 

Scopus, Google Scholar e Scielo. A segunda etapa foi descrever como a equipe 

está estruturada e em seguida foi observado os resultados que a estruturação 

organizacional apresentou em relação ao antigo modelo estruturacional. Por fim, foi 

feita uma breve abordagem sobre a Quantum Team já adaptada à nova forma de 

organização.  

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Segundo Volberda (1996, p.7) pode-se definir estruturas organizacionais 

por responsabilidade e autoridade, bem como planejamento, sistemas de controle, 

coordenação e execução dos projetos de trabalho.  De acordo com Kerzner (2001, 

p.2.) não existe um modelo de estrutura organizacional exclusivo. Dessa forma são 

divididos em estrutura funcional, estrutura projetizada e estruturas matriciais. 

O modelo de estrutura funcional é aquele em que um setor técnico da 

empresa executa o projeto sob responsabilidade do gerente funcional, porém nesse 

modelo ocorre a tendência de subestimar o projeto (PATAH e CARVALHO, 2002, 

p.2). Na estrutura projetizada o foco central da equipe é o projeto, o qual o gerente 

de projetos exerce ordem (KEELING e BRANCO, 2017). Por fim, as estruturas 

matriciais são aqueles modelos híbridos entre as estruturas funcional e projetizada, 

em que os grupos do setor funcional e do setor de projetos participam em ambos 

os projetos, sendo assim, a empresa pode utilizar de todo o conhecimento para 

cumprir a meta (PATAH e CARVALHO, 2002, p.4).  
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O trabalho de Gallucci (2004, p. 7-8) apresenta os resultados da troca do 

modelo organizacional funcional para o modelo matricial da Unidade Estratégica de 

Negócios (UEN). O modelo funcional não atendeu as necessidade e os objetivos da 

unidade. Já o modelo matricial conseguiu suprir a demanda de novos cursos e 

novas pós graduações aos cursos já existentes. Demonstrando mais agilidade, fácil 

compartilhamento de conhecimento e otimização das competências de cada 

colaborador. 

 

4 ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA QUANTUM TEAM 

 

A equipe de robótica Quantum Team adotou o modelo matricial, pois se 

adequa aos objetivos do cotidiano da equipe e durante o processo de 

desenvolvimento dos robôs para a competição.  

A equipe foi criada por acadêmicos da Engenharia de Energia da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em abril de 2017, com o intuito de 

construir robôs a fim de competir em eventos nacionais e internacionais.  

Atualmente a Quantum Team conta com 17 membros, que estão organizados em 

setores de administração, financeiro, marketing e projetos. Além de uma segunda 

forma de divisão, correspondente aos grupos responsáveis pelo planejamento e 

montagem dos respectivos robôs e o corpo técnico, responsável pelo auxílio a cada 

sub equipe para executar os projetos.  

A Quantum Team tem o foco na maior competição de robótica da 

América Latina, a Winter Challenge, organizada pela RoboCore. Com o objetivo de 

competir todo ano nesse evento, a equipe adotou o modelo organizacional matricial 

em que as funções dos membros ficam melhor definidas e mais objetivas. Além 

disso, os projetos podem ser executados simultaneamente pelas subdivisões de 

dentro da equipe e assim aumentar a eficiência do desenvolvimento de robôs. 

Pode-se observar na Figura 01 o organograma da Organização 

Estrutural Matricial que mais se assemelha ao da Quantum Team. No modelo da 

equipe de robótica, a diretoria é formada pelo capitão, enquanto os departamentos 

são formados pelos diretores e vice-diretores de cada um dos 4 setores. Os 

membros dos setores referem-se a A1, A2 e A3.  
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Figura 01 - Organograma da Organização Estrutural Matricial

 

Fonte: UNIFESP, 2010. 

 

 A equipe Quantum Team possui o cargo de capitão como o nível mais 

elevado do modelo, pois é o membro responsável por interligar todos os setores, 

manter a comunicação com todos os membros e organizar a equipe. A equipe é 

dividida em quatro departamentos (administração, financeiro, marketing e projetos) 

já mencionados anteriormente. Cada departamento possui um diretor e um vice-

diretor que tem por função organizar, planejar, comunicar-se com os demais setores 

e orientar para as atividades a serem realizadas pelos membros do setor. Os 

participantes da equipe estão dispostos aos setores de acordo com as suas 

habilidades e desse modo é necessário que cada setor tenha membros definidos. 

Por fim, a equipe possui os cargos de secretários, com objetivo de auxiliar os 

diretores dos respectivos departamentos, desenvolvendo e aprimorando 

habilidades na área da tecnologia, bem como nas áreas do administrativo, do 

financeiro, do marketing e de projetos.  

A execução dos projetos é feita de forma que todos os integrantes 

tenham a oportunidade de praticar os seus conhecimentos relacionados à mecânica 

e à eletrônica, além de habituarem-se com a robótica. No entanto, a equipe é 

redistribuída para a execução dos projetos. Os membros que possuem 

conhecimentos específicos prévios de mecânica e eletrônica formam o corpo 

técnico, que dá suporte aos demais para a execução dos projetos, como tornear, 

soldar e programar. Já os outros membros são separados em grupos menores para 

o planejamento dos robôs e aperfeiçoamento de técnicas de montagem dos robôs.  

A construção dos robôs e as atividades dos setores demandam trabalho em equipe, 

flexibilidade de horários de trabalho e eficiência no desenvolvimento dos projetos.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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A inovação da forma organizacional da equipe transformou o modo como 

os integrantes da Quantum Team se dedicam à execução dos robôs. Com mais 

projetos, os membros possuem a oportunidade de se especializar através da 

participação e do aprendizado sobre cada processo desde o planejamento até os 

últimos detalhes técnicos, que a estrutura funcional não permitia. Com a utilização 

do modelo matricial foram criados robôs para três novas categorias e aperfeiçoados 

outros robôs de três categorias que já haviam sido construídas pela equipe. Toda a 

equipe manteve o foco no desenvolvimento dos projetos visto que os membros 

conseguiram participar da construção dos robôs e se dedicar às tarefas 

determinadas do setor a que estão inclusos. Contudo, o modelo apresentou 

algumas desvantagens que se pretende estudar e melhorar.  

Em virtude de que existe mais de uma pessoa coordenando cada projeto, 

ocorre duplicidade de ordens que pode gerar dubiedade e confusão entre os 

membros. Ademais, a estrutura matricial exige da equipe mais recursos financeiros 

e materiais disponíveis para a montagem dos robôs, pois a demanda de projetos é 

maior. Dessa forma, nenhum projeto fica parado à espera de recurso. Mas, os 

recursos financeiros são fatores limitados devido à dificuldade de conseguir 

patrocínios. 

Comparando o modelo antigo utilizado pela equipe Quantum Team ao 

atual, percebe-se melhorias em diversos aspectos, principalmente na eficiência do 

desenvolvimento dos projetos que levou à equipe a construir robôs em novas 

categorias, capazes de operar seguramente e aptos a participar da competição 

Winter Challenge.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Quantum Team mudou a sua estrutura organizacional a fim de 

melhorar o desempenho da equipe de modo que conseguisse construir robôs com 

maior qualidade para então se tornar uma equipe valorizada no meio acadêmico e 

competitiva no meio tecnológico.  

Com a nova estrutura adotada a equipe conseguiu desenvolver robôs 

para competir em diversas categorias, o que contribuiu com o desenvolvimento do 

grupo em inúmeros quesitos. Os projetos foram executados com mais eficiência 

ocasionando maior produção e qualidade. Todos os membros tiveram a 
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oportunidade de participar da construção dos robôs, o que possibilitou o 

aprimoramento dos conhecimentos já obtidos pelos integrantes e a qualificação dos 

mesmos nas diversas áreas.  
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Resumo: A região sul de Santa Catarina foi desenvolvida através da extração do carvão, no entanto os 
impactos gerados intensificaram a perda de espécies de fauna e flora. Mediante esse cenário, a utilização de 
insetos como bioindicadores torna-se eficaz devido a capacidade de responderem rapidamente às 
transformações ambientais. Nosso estudo teve por objetivo registrar a comunidade de subfamílias de 
besouros Staphylinidae (Insecta: Coleoptera) em áreas com diferentes estágios de recuperação ambiental 
após o processo de extração mineral de carvão. O estudo foi desenvolvido no município de Siderópolis, Santa 
Catarina, Brasil, durante dezembro de 2018 e março de 2019. Utilizamos quatro áreas, destas três 
encontravam-se há quatro anos (2015) em processo de recuperação ambiental após mineração e uma das 
áreas correspondeu a um fragmento de Floresta Atlântica. Para cada área amostrada foram instaladas 10 
armadilhas de queda do tipo Pitfall com iscas para atração (fezes humanas e pescado), distanciadas 25 
metros entre si e revisadas nas primeiras 24 e 48 horas. Coletamos um total de 91 indivíduos pertencentes a 
três subfamílias (Staphylininae, Alocharinae e Oxytelinae), destes 75 foram capturados no fragmento de 
Floresta Atlântica e 16 distribuídos entre as áreas de recuperação ambiental. 53,8% dos organismos foram 
coletados nas primeiras 24 horas, enquanto os demais 46,2% foram retirados das armadilhas nas sucessivas 
48 horas.  
 
Palavras-Chave: Diversidade, fauna edáfica, mineração.  
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A região sul de Santa Catarina foi desenvolvida através da mineração, 

especialmente em municípios como Siderópolis, Lauro Müller, Urussanga e Criciúma, os 

quais mantiveram durante décadas a extração do carvão como a principal atividade 

econômica municipal (RAVAZZOLI, 2012, p. 181). No entanto, os impactos ambientais 

foram gerados, isto porque a vegetação nativa característica de Floresta Atlântica cedeu 

espaço à exploração do minério. Atualmente, restam apenas 12,5% de remanescente de 

Floresta Atlântica acima de três hectares (SILVA, 2018, p. 32). A mineração gera 

consequências ao ambiente através de duas etapas: inicialmente provoca o desmatamento 

e a escavação do solo em grande profundidade e posteriormente libera resíduos sólidos e 

químicos no solo, no ar e na água, intensificando o desaparecimento da fauna e da flora 

(KLEIN, 2006, p. 1; CAMARA, 2017, n.p). Os municípios da AMREC (Associação dos 

Municípios da Região Carbonífera) ficaram caracterizados pela existência de áreas 

degradadas e altamente poluídas sendo a região reconhecida como a 14ª Área Crítica 

Nacional para efeitos de controle de poluição (MILIOLI et al., 2019, n.p). A primeira tentativa 
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planejada para recuperar áreas de mineração na região carbonífera foi realizada entre 1981 

e 1982 na localidade do Alto Rio Fiorita, no município de Siderópolis, através do Projeto M 

- Recuperação Piloto de Áreas Mineradas a Céu Aberto (PACHECO, 2014, p. 19).  

Em termos de recuperação é necessário o monitoramento através de parâmetros 

biológicos, como exemplo organismos. Assim que dentre os grupos da fauna edáfica, a 

classe Insecta se destaca por seus representantes serem amplamente utilizados como 

bioindicadores de áreas degradadas devido à sensibilidade de refletirem as condições 

físico-químicas do solo, destaque para ordem Coleoptera que mantém em seu grupo 

aproximadamente 350 mil espécies com grande diversidade comportamental (BARBOSA, 

2019, p. 23; LEÃO, 2018, p. 22). Staphylinidae é a terceira família mais abundante da ordem 

Coleoptera, mais de 55.440 espécies já foram descritas mundialmente, no Brasil foram 

registradas 2.688 espécies que estão distribuídas em todos biomas do território nacional 

(EMBRAPA, 2007, p. 18; ASENJO et al., 2013, p. 2-4). A maioria dos estafilinídeos 

possuem corpo alongado e élitros curtos que deixam em amostra uma parte do abdômen, 

normalmente seis segmentos ficam exibidos, medem menos de um milímetro e seus 

hábitos alimentares os classificam como fitófagos, fungívoros, saprófagos ou predadores, 

são organismos encontrados na superfície do solo e considerados bons indicadores da 

qualidade edáfica (BERUDE et al., 2015, p. 22; COMAR et al., 2016, p. 114). 

Considerando-se o histórico do município de Siderópolis e a importância da 

recuperação e/ou restauração de áreas degradadas, bem como a falta de estudos que 

utilizam estes organismos, os estafilinídeos, nosso objetivo foi registrar a comunidade de 

subfamílias de besouros Staphylinidae (Insecta: Coleoptera) em áreas com diferentes 

estágios de recuperação ambiental após o processo de extração mineral de carvão na 

região de Siderópolis, Santa Catarina, Brasil. 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Área de estudo 

 

 Utilizamos quatro áreas da localidade de Ex Patrimônio, no município de 

Siderópolis, sul do estado de Santa Catarina (28°35'52"S; 49°25'28"O). Destas, três áreas 

encontravam-se há quatro anos (2015) em processo de recuperação ambiental após 

mineração de carvão e uma das áreas correspondia a um fragmento de Floresta Atlântica 

com vegetação típica de Floresta Ombrófila Densa caracterizada com árvores de grande e 
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médio porte, além de lianas (cipós), o qual utilizamos como testemunha. Entre as áreas em 

recuperação ambiental, duas são caracterizadas apenas com Urochloa decumbens como 

a cobertura do solo, dentre estas uma comporta construções civis. Contudo, em uma das 

áreas em processo de recuperação ocorreu o plantio de espécies nativas pioneiras, com 

altura média de dois metros (Figura 01). A altimetria do município é de 147 metros. Segundo 

a classificação de Köppen, o clima é subtropical úmido (Cfa). O solo predominante na região 

é cambissolo.  

 

Figura 01 - Distribuição das áreas de amostragens no município de Siderópolis, Santa 

Catarina, Brasil. 

 

 

 

2.2 Amostragem dos estafilinídeos  

 

Realizamos três coletas para captura dos organismos durante os meses de 

dezembro de 2018 e março de 2019, período anual definido como verão. Para cada área 

amostrada foram instaladas 10 armadilhas de queda do tipo Pitfall com 20g de iscas para 

atração (cinco armadilhas com fezes humanas e cinco armadilhas com pescado), 

distanciadas 25 metros entre si. As armadilhas foram revisadas nas primeiras 24 e 48 horas 

depois da instalação e o material acondicionado em recipientes com álcool 70% para serem 

transportados ao laboratório. Os espécimes foram transferidos para manta de algodão para 

conservação permanente. A identificação dos espécimes foi por comparação dos insetos 
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presentes na coleção de referência pertencente ao Laboratório de Entomologia (LECAU) 

do Centro de Desenvolvimento Tecnológico Amael Beethoven Villar Ferrin (CENTEC) da 

Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL). Os indivíduos amostrados foram 

depositados na Coleção Entomológica da Universidade Federal de Mato Grosso (CEMT). 

 

2.3 Análises dos dados 

 

 Realizamos uma análise descritiva da estrutura e composição de estafilinídeos 

encontrados. Bem, como comparamos o número médio de indivíduos capturados entre as 

áreas amostradas através de uma análise de variância seguida de Kruskall-Wallis, com 

nível de significância de 5% através do Programa R (R Development Core Team, 2019). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Coletamos um total de 91 indivíduos pertencentes a três subfamílias 

(Staphylininae, Aleocharinae e Oxytelinae). Staphylininae se apresentou como a subfamília 

mais abundante contendo 65 espécimes, seguido de Aleocharinae com 18 e Oxytelinae 

com oito indivíduos. O fragmento de Floresta Atlântica compreendeu o maior número de 

indivíduos: 75 espécimes foram coletados, destes 63 indivíduos pertenciam à subfamília 

Staphylininae, oito à Aleocharinae e quatro à Oxytelinae (Figura 02). Os resultados obtidos 

indicam que o fragmento de Floresta Atlântica favorece a comunidade de subfamílias de 

Staphylinidae devido ao estágio de sucessão e conservação mais avançado resultando em 

habitat mais complexo, além da diversidade da composição vegetal e a deposição superior 

de biomassa vegetal na superfície do solo proporcionando maior disponibilidade e 

variedade de alimentos para os indivíduos (LEÃO, 2018, p. 42).  

 Entres as áreas de recuperação ambiental, a área com cobertura de solo 

Urochloa decumbens e com presença de construções civis apresentou a maior abundância 

(sete indivíduos), todos os organismos coletados nessa área pertenciam à subfamília 

Aleocharinae. Na segunda área composta por apenas Urochloa decumbens coletamos 

apenas três indivíduos, porém a diversidade entre as subfamílias foi superior à primeira 

área: Aleocharinae, Staphylininae e Oxytelinae foram registradas. Na área com a presença 

de árvores pioneiras nativas foram capturados apenas seis organismos, três pertencentes 

a Oxytelinae, dois a Aleocharinae e um a Staphylininae. Assim, o número médio de 

indivíduos capturados foi maior no fragmento florestal (n = 7,5 ± 0,02) quando comparado 

com as demais áreas amostradas (área recuperada com U. decumbens + construções civis, 
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n = 0,7 ± 0,04; área recuperada apenas com U. decumbens, n = 0,3 ± 0,02; área recuperada 

com espécies nativas, n = 0,6  ± 0,01) (H = 6,2307; GL = 3; p = 0,00109). Era esperado que 

nas áreas em processo de recuperação a abundância e a riqueza de espécies fosse menor, 

uma vez que há pouco tempo realizou-se a intervenção de reestabelecimento ambiental, 

consequentemente as condições químicas e físicas do solo, principalmente, não estão 

qualificadas para atenderem as exigências de habitat dos organismos (DERENGOSK, 

2017, p. 34-35). 

 Observou-se que Aleocharinae foi a subfamília mais abundante nas três áreas 

recuperadas (dez indivíduos) seguido de Oxytelinae e Staphylininae (quatro e dois 

indivíduos, respectivamente). Outros estudos destacam a ocorrência de Aleocharinae 

dentre as subfamílias de Staphylinidae. Ferreira (2018) relata a predominância de 

Aleocharinae em cultivo orgânico de batata-doce, já Silveira (2009) salienta essa 

abundância em área de restinga. O elevado número de espécies pertencentes a subfamília 

Aleocharinae (2.887 espécies atribuídas a 407 gêneros, para América Latina) (ASENJO et 

al., 2019, p. 9), além das diferentes funções ecossistêmicas realizadas por besouros 

estafilinídeos, possibilita uma abundante distribuição em diferentes habitats.  

 

Figura 02 - Número de indivíduos em Log x +1 para cada subfamília de Staphylinidae 

coletados em quatro áreas no município de Siderópolis, Santa Catarina.  

 

A frequência relativa dos indivíduos capturados em relação ao tempo de revisão 

das armadilhas nos possibilitou registrar que 53,8% (n = 49) dos indivíduos foram 

capturados durante as primeiras 24 horas, sendo que após 48 horas registramos 46,2% (n 

= 42) dos espécimes. Coletamos apenas um organismo em uma das áreas com Urochloa 

decumbens após as primeiras 24 horas, nas sucessivas 48 horas coletamos seis indivíduos, 

todos pertencentes à subfamília Aleocharinae. Na área com Urochloa decumbens e 

construções civis também coletamos apenas um organismo nas primeiras 24 horas, no 
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entanto pertencente à subfamília Staphylininae, nas 48 horas dois espécimes foram 

retirados das armadilhas (Oxytelinae e Aleocharinae). Na área recuperada com árvores 

pioneiras nativas, após 24 horas registramos a presença de dois indivíduos (Staphylininae 

e Oxytelinae) e quatro nas seguintes 48 horas (dois Oxytelinae e dois Aleocharinae). No 

fragmento de Floresta Atlântica 45 organismos foram coletados nas primeiras 24 horas (38 

Staphylininae, seis Aleocharinae e um Oxytelinae) e 30 organismos nas 48 horas (25 

Staphylininae, três Oxytelinae e dois Aleocharinae) (Figura 03).  

 

Figura 03 – Número de indivíduos coletados no intervalo de 24 e 48 horas em quatro áreas 

no município de Siderópolis, Santa Catarina. 

 

Quanto à atratividade, do total 56,0% (n = 51) dos indivíduos foram capturados 

em fezes. Contudo, ressalta-se que em ambas iscas a subfamília com maior registro foi 

Staphylininae. Não registramos indivíduos da subfamília Oxytelinae em armadilhas iscadas 

com pescado, consideramos um evento atípico já que a maioria das espécies de Oxytelinae 

é saprófaga ou se alimenta de algas e diatomáceas, o que não descarta a possibilidade de 

haver registros em excrementos, pois alguns podem ocorrer de forma abundante em fezes 

(CORRÊA, 2010, p. 15; TACZA, 2018, p. 24).  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluímos que nas três áreas recuperadas a presença de indivíduos da 

subfamília Aleocharinae foi mais abundante, e o fragmento florestal a subfamília 

Staphylininae se destacou. Quanto à atratividade, em todas as áreas as armadilhas iscadas 

com fezes capturaram mais organismos quando comparada com pescado. Em relação à 
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chegada dos indivíduos nas armadilhas, as primeiras 24 horas apresentaram maiores 

quantidades de estafilinídeos.  
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Resumo: O serviço de energia elétrica é essencial no dia a dia da sociedade, seja nas residências ou nos diversos 

segmentos da economia. A indústria de energia elétrica é basicamente composta por geradores espalhados pelo país e 
pelas linhas de transmissão e distribuição de energia, que compõem a chamada “indústria de rede”. Devido à recente 
expansão da participação dos consumidores residenciais na composição da carga de eletricidade no Brasil, os hábitos de 
consumo desta classe passaram a afetar o gerenciamento energético do país. Para contornar essa questão, a ANEEL, 
órgão regulador do setor elétrico, propôs uma nova modalidade tarifária para esse grupo de consumidores, a tarifa horária 
branca. Nesta nova modalidade, as tarifas de energia elétrica variam de acordo com o horário no qual a energia é 
consumida, sendo mais cara quando o sistema está em sobrecarga e mais barata quando o sistema possui excedente de 
geração. Dessa forma, esse trabalho se propõe analisar quais os pontos positivos e negativos e a atratividade dos casos 
analisados. Também, uma perspectiva de ações que podem levar à melhoria dos resultados foi observada. Os dados 
obtidos no presente estudo verificaram a viabilidade de adoção da tarifa horária branca e foram realizados por um aluno 
do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, referente à disciplina Fundamentos De 
Energia, em sua residência. Os resultados encontrados apontam que se os moradores da casa mudassem os seus hábitos 
de consumo e conseguissem distribuir o consumo de energia para os horários de menor tarifa, dando preferência ao 
período fora de ponta, a tarifa horária branca torna-se atrativa, visto que contribui na redução dos custos da casa. Logo, 
é importante que o consumidor, antes de optar pela tarifa branca, conheça o seu perfil de consumo e a relação entre a 
tarifa branca e a tarifa convencional vigente. 

 
 
Palavras-Chave: Tarifa horária branca, consumidor residencial, perfil de consumo. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

 A indústria de energia elétrica é basicamente composta por geradores espalhados 

pelo país e pelas linhas de transmissão e distribuição de energia, que compõem a chamada 

“indústria de rede”. Todo o sistema é eletricamente conectado, exigindo o balanço 

constante e instantâneo entre tudo o que é produzido e consumido. Com o crescimento da 

viabilidade econômica de pequenos geradores elétricos, dentre eles os geradores de fontes 

renováveis, apresenta-se de forma crescente um novo paradigma de operação dos 

sistemas elétricos: a geração distribuída (GD). A partir da descentralização crescente da 

geração, o que tem ocorrido em diversos países no mundo, as redes de distribuição passam 

a ter papel protagonista na operação do sistema, contrabalançando os efeitos intermitentes 

desses pequenos geradores e aumentando a qualidade do fornecimento de energia 

(ABRADEE, 2018). 

A partir da década de 1990, buscando eficiência e autonomia econômica, o setor 

elétrico mundial começa a passar por reformas estruturais em sua forma de operação. 

Como resultado destas reformas, que também ocorreram no Brasil, os segmentos de 

geração, transporte e comercialização de energia passam a ser separados, sendo 

administrados e operados por agentes distintos (ABRADEE, 2018). É necessária a 
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aplicação de tarifas que remunerem o serviço de forma adequada, que viabilize a estrutura 

para manter o serviço com qualidade e que crie incentivos para eficiência. Nesse contexto, 

a Tarifa Branca surge como uma nova opção que sinaliza aos consumidores a variação do 

valor da energia conforme o dia e o horário do consumo. 

 Como a demanda maior em determinados horários exige investimentos para ampliar 

a capacidade das redes elétricas, a ANEEL, órgão regulador do setor elétrico, criou a tarifa 

branca para estabelecer preços diferenciados, considerando as estimativas dos custos para 

fornecimento da energia. Se o consumidor adotar hábitos que priorizem o uso da energia 

fora do período de ponta (aquele com maior demanda de energia na área de concessão), 

diminuindo fortemente o consumo neste horário e no intermediário, a opção pela tarifa 

branca oferece a oportunidade de reduzir o valor pago pela energia consumida (ANEEL, 

2018). 

 Essa opção tarifária estará disponível para as unidades consumidoras atendidas em 

baixa tensão, essencialmente residenciais. Não estão incluídas as unidades consumidoras 

de baixa renda, a iluminação pública e as unidades com sistema de pré-pagamento. Mas 

antes de optar pela tarifa branca, o consumidor deve avaliar o seu perfil de consumo e 

analisar a relação entre a tarifa branca e a tarifa convencional (CELESC, 2018). Como foi 

regulamentado na Resolução Normativa nº 733/2016, o consumidor poderá solicitar a 

adesão à tarifa branca a partir de 1º de janeiro de 2018.  

 Alguns países como Canadá, Austrália, Itália, França e Reino Unido já possuem 

projetos parecidos. As experiências aplicadas pelo mundo, no segmento de baixa tensão, 

são relativamente recentes. É importante lembrar que a medição do consumo em diferentes 

postos horários pressupõe a utilização de medidores inteligentes. No Canadá, a província 

de Ontario foi a primeira região do mundo a utilizar medidores inteligentes para todos os 

consumidores residenciais com medição por posto horário, por padrão. Apesar do padrão 

inicial ser a tarifa por posto horário (equivalente à nossa tarifa branca), o consumidor pode 

optar pela mudança para a tarifa convencional, além de poder comprar de outro fornecedor 

concorrente (REVISTA POTÊNCIA, 2018). 

O estado da Califórnia, nos Estados Unidos, está se preparando para atender 11 

milhões de consumidores residenciais utilizando energia com tarifa diferenciada por posto 

horário, em 2019. Na França, onde as tarifas são inferiores aos valores médios praticados 

na Europa, existem dois tipos de tarifas. As concessionárias recomendam a opção pela 

tarifa horária, com demanda contratada, para consumidores que utilizam sistemas de 

aquecimento elétrico com reservatórios de água quente, pois são mais utilizados nos 

horários fora de ponta (REVISTA POTÊNCIA, 2018).  
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Acadêmicos do curso de engenharia de produção da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná analisaram os impactos financeiros gerados pela adoção dessa nova 

tarifa e a forma que ela poderia ser utilizada como um instrumento de gestão energética, 

dentro do contexto residencial. Os resultados encontrados apontam uma economia 

marginal (5%) na fatura de energia elétrica se for feita a adoção da tarifação branca, sem 

uma mudança de hábitos de consumo que reduza a utilização da energia no horário de 

pico. Aliando a nova modalidade a um gerenciamento do consumo, a economia pode 

chegar a níveis maiores (10 a 15%) (FERREIRA, et. al., 2015). 

Logo, é importante que o consumidor, antes de optar pela tarifa branca, conheça seu 

perfil de consumo e a relação entre a tarifa branca e a tarifa convencional vigente. Também, 

Bernardes (2016) realizou uma análise integrada do impacto da tarifa branca utilizando 

geração distribuída (GD) nas redes de distribuição, por meio da ferramenta computacional 

Homer energy e abrangeu todo o grupo de baixa tensão. E ainda, avaliou o impacto no 

sistema elétrico em relação a perdas de energia e oscilações nos níveis de tensão. 

Alternativas como o controle de inversores de frequência associados aos painéis 

fotovoltaicos do circuito, para atenuar os níveis de tensão e obter um maior controle do fluxo 

de potência foi sugerido.  

Soma-se a isso, o estudo feito por (LIMBERGER, et. al., 2014), que teve por objetivo 

demonstrar quais os perfis de consumidores residenciais que poderiam se beneficiar caso 

adotassem a tarifa branca, reduzindo os custos de suas faturas de energia. Para a 

realização das análises foram consideradas situações de gerenciamento de carga pelo lado 

da demanda e de adoção de medidas de eficiência energética. Chegou-se à conclusão que 

55% da amostra de consumidores teriam vantagens se migrassem para a estrutura tarifária 

branca, obtendo descontos de 1,62% a 14,60% em suas faturas de energia e outros 25% 

teriam potencial em se beneficiar dessa nova tarifa. 

Nesse cenário, este trabalho se propõe analisar os impactos financeiros que seriam 

gerados pela adoção dessa nova tarifa, dentro do contexto residencial. O emprego da 

tarifação branca permitirá um estímulo aos consumidores de baixa tensão, caso utilizem 

energia nos períodos do dia em que ela possui menor preço, diminuindo, possivelmente, o 

valor da fatura no fim do mês. 

Assim, a princípio são apresentados alguns conceitos importantes de análise 

tarifária, bem como uma explanação detalhada de como a tarifação branca será aplicada e 

um breve comparativo com o modelo de tarifação convencional vigente. Posteriormente são 

analisados dados obtidos em estudos de viabilidade da adoção da tarifa horária branca, 

realizados por um aluno do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa 

Catarina, referente à disciplina Fundamentos De Energia, em sua residência. 
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2 METODOLOGIA 

 

 A obtenção dos dados usados no estudo se deu por meio do levantamento das 

potências dos equipamentos de consumo mais significativos e pelo tempo de utilização dos 

mesmos. A descrição do perfil diário de consumo da residência do aluno em questão, 

utilizando as tarifas branca e convencional é apresentado: 

 

  Figura 1 - Perfil diário de consumo da residência - tarifa branca. 

 

 Fonte: Da autora, 2018. 

 

 Figura 2 - Perfil diário de consumo da residência - tarifa convencional. 

 

 Fonte: Da autora, 2018. 

 

 Na residência do estudo de caso moram três pessoas e os equipamentos de 

consumo mais significativos são: ar condicionado, máquina de lavar, ferro de passar, 

chuveiro elétrico, forno de micro-ondas, geladeira, tv/som, secador de cabelo, cafeteira e 

lâmpadas. O aluno anotou os horários típicos de uso (h/dia) de cada equipamento acima, 
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para os períodos fora de ponta, intermediário e hora de ponta. Então, esse tempo de 

utilização foi multiplicado pela potência e pelo período de 30 dias, gerando um consumo 

mensal em (kwh), de acordo com a fórmula abaixo: (potência do equipamento x tempo de 

utilização por dia x 30 dias) / 1.000. 

 O consumo total de cada equipamento referente aos períodos fora de ponta, 

intermediário e hora de ponta foram calculados e multiplicados pelas tarifas referentes a 

cada período, encontrando-se um valor, que é o valor da fatura. O mesmo procedimento foi 

feito, mas usando a tarifa convencional, em que o tempo de utilização de cada equipamento 

foi a soma de todos os períodos de tarifa branca. Assim, os valores de fatura usando as 

modalidades branca e convencional foram encontrados. As tarifas empregadas pela 

CELESC para o subgrupo B1 referente a tarifa convencional é R$/kwh 0,4598500 e para a 

tarifa branca no período de ponta é R$/kwh 0,79710, no intermediário é de R$/kwh 0,52223 

e no fora de ponta é R$/kwh 0,39249. Como o valor de encargos e tributos é proporcional 

ao valor da fatura e não é gerenciável por parte do consumidor, no presente trabalho as 

análises comparativas foram feitas desconsiderando esta parcela. 

  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Utilizando a tarifa convencional (sem adesão à tarifa branca), o consumo total gerado 

para o período de um mês foi de 530,745 kwh. O mês escolhido para análise foi junho, visto 

que no inverno o consumo de energia elétrica é maior para a residência de estudo em 

questão. O valor da fatura encontrado nesse caso foi de R$ 244,06. 

 Utilizando a tarifa branca, sem modificar os hábitos de consumo da casa, o período 

da hora de ponta obteve o maior consumo, de 302,90 kwh, tendo em vista que os moradores 

utilizam 2 h/dia o ar condicionado para o aquecimento do ambiente. Outro equipamento 

com consumo alto de energia é o chuveiro, pois é usado 0,5 h/dia em horário de ponta. O 

valor da fatura encontrado nesse caso foi de R$ 334,19. Este valor e suas respectivas 

porcentagens são mostrados, de acordo com o gráfico abaixo. 
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 Figura 3 - Valor/tarifa branca. 

 

 Fonte: Da Autora, 2018. 

 

O valor encontrado de R$ 334,19 utilizando a tarifa horária branca foi maior que o 

valor da modalidade convencional, apresentando um valor a mais de R$ 90,13, o que 

corresponde a 37%. Esse valor, suas respectivas porcentagens e o gráfico da relação 

Consumo x Valor são apresentados: 

 

 Figura 4 - Consumo/tarifa branca. 

 

 Fonte: Da Autora, 2018. 

 

 Figura 5 - Consumo x Valor. 

 

  Fonte: Da autora, 2018. 

 

A diferença do valor entre as tarifas convencional e branca foi pequena, portanto a 

viabilidade de adesão de um consumidor residencial à modalidade de tarifa branca não é 

recomendada. No entanto, distribuindo o consumo de energia em horários de menor tarifa, 

para àqueles equipamentos de maior consumo, como o ar condicionado e chuveiro elétrico, 

pode-se obter um valor menor na fatura. 
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Desse modo, simulando para o ar condicionado e distribuindo o tempo de utilização 

de 2 h no horário de ponta, para 1 h neste horário e 0,5 h no intermediário e 0,5 h no fora 

de ponta, o valor da fatura passa de R$ 344, 19 para R$ 307, 32, o que demonstra ser uma 

diferença significativa, diminuindo o valor a ser pago pelo consumidor. E ainda, ao distribuir 

também o tempo de utilização para o chuveiro elétrico de 0,5 h no horário de ponta, para 

0,25 h neste horário e 0,25 h no fora de ponta, o valor da fatura passa de R$ 307, 32 para 

R$ 284,56. Este valor apesar de ser menor, ainda é maior que o valor da tarifa convencional 

(R$ 244,06). 

Outra simulação que pode ser efetuada é distribuir todos os horários de ponta e do 

intermediário para o fora de ponta, o que gerou um valor de R$ 208, 31. Neste caso, o uso 

da modalidade branca é favorável, visto que o valor encontrado foi menor que o valor da 

tarifa convencional. 

Pode-se concluir, portanto, que se o consumidor optar pelo uso da tarifa horária 

branca, só irá alcançar valores compensatórios caso o consumo seja feito nos horários de 

menor tarifa, dando preferência para o horário fora de ponta. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O uso da tarifa convencional mostrou-se mais vantajoso para a residência do estudo 

de caso, visto que o valor obtido foi menor em ralação ao uso da tarifa horária branca, sem 

modificar os hábitos de consumo típicos da casa. 

A tendência é de o consumidor preferir usar seus eletrodomésticos no horário de 

ponta, principalmente no inverno que por ser mais frio, o banho é mais demorado e o 

consumo de ar condicionado para aquecer o ambiente aumenta. 

Por outro lado, se os moradores da casa mudarem os hábitos de consumo e 

conseguirem distribuir o consumo de energia para os horários de menor tarifa, dando 

preferência ao período fora de ponta, a tarifa horária branca torna-se atrativa e contribui 

para diminuir as despesas da residência. 

Ações que levam à melhoria dos resultados devem ser analisadas, pois pode-se 

mudar os hábitos de consumo, ao se tomar banho (chuveiro elétrico) e usar o ar 

condicionado nos horários fora de ponta, visto que são os equipamentos que mais 

consomem energia elétrica em uma residência. 

Além disso, o tempo de banho pode ser reduzido, não apenas transferido de horário. 

E o consumidor pode comprar os seus equipamentos com o selo PROCEL, pois estes 
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garantem um consumo menor de energia. Também, pode trocar o chuveiro elétrico ou a 

gás por aquecimento por painéis solares ou captar águas pluviais para a reutilização. 

O uso de lâmpadas LED ao invés de incandescentes traz benefícios (90% de 

redução no consumo). No Brasil, 10% da energia gerada é desperdiçada. É necessário o 

investimento em políticas públicas que estimulem as residências a gerar a própria energia. 

E ainda, o valor das tarifas poderia ser menor, o que contribui para se ter um consumo e 

consequentemente um valor de fatura menores. 

O uso da tarifa branca mostrou-se atrativa apenas se o consumidor conseguir mudar 

os seus horários de consumo, principalmente para o período fora de ponta. Residências 

com perfil de consumo similares a proposta em questão, também apresentaram a mesma 

conclusão. 
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Resumo: O presente artigo é um recorte do trabalho de Conclusão de Curso das alunas do Curso 
Técnico em Hospedagem do Instituto Federal Catarinense - Campus Avançado Sombrio, que 
apresenta a metodologia empregada em levantamento da produção nacional a respeito de temas 
sobre gestão ambiental e sustentabilidade voltados a hotelaria. A bibliometria foi realizada com o 
uso do modelo Teórico conceitual Knowledge Development Process – Constructivist (ProKnow-c), 
com a inserção de palavras-chave foi possível identificar os artigos científicos e a produção 
acadêmica relacionados à temática. A proposta deste artigo é discutir a metodologia utilizada e 
compilar os dados quantitativos parciais obtidos a fim de facilitar o acesso à produção científica sobre 
o tema. O modelo apresentou-se válido pois possibilitou a identificação dos temas que se destacam 
nas plataformas CAPES e Google Acadêmico, dessa forma, estes foram “Norma ABNT NBR e 
Hospedagem”, “Certificação Ambiental e Hotelaria” e “Programa Bem Receber e Meios de 
Hospedagem”. Os temas menos recorrentes nas produções foram “Turismo Sustentável e Instituto 
Hospitalidade”, Regulamentação Ambiental e Meios de Hospedagem” e “Gestão Sustentável e 
Hotel”. 
 
Palavras-Chave: Bibliometria, Hotelaria, Método Proknow-c, Sustentabilidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O setor de turismo, incluindo o ramo da hotelaria, tem papel relevante na 

economia global. Os meios hoteleiros surgiram da indispensabilidade que tinham os 

itinerantes de se acolherem em locais distintos (GONÇALVES; CAMPOS, 1998). 

Com a ascensão do turismo no mundo, os meios de hospedagem tiveram que se 

pluralizar para atender as demandas cada vez mais diversificadas no segmento 

turístico. 

O termo meios de hospedagem (MHs) refere-se ao conjunto de empresas 

destinadas a prover acomodação em condições de segurança, higiene e satisfação 

às pessoas que buscam por esses serviços, seja por períodos curtos ou até em 

longas temporadas (RIBEIRO, 2011). Já o Ministério do Turismo amplia a definição 

e considera os MHs como 

os empreendimentos ou estabelecimentos, independentemente de sua 
forma de constituição, destinados a prestar serviços de alojamento 
temporário, ofertados em unidades de freqüência individual e de uso 
exclusivo do hóspede, bem como outros serviços necessários aos 
usuários, denominados de serviços de hospedagem, mediante adoção de 
instrumento contratual, tácito ou expresso, e cobrança de diária (BRASIL, 
2010, p. 08). 
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 Segundo Rodrigues & Cunto (2018) a rede hoteleira brasileira contou 

com um total de 10.341 hotéis e flats, com 541.314 unidades habitacionais. Entre 

os principais segmentos, destacam-se a hospedagem de negócios com 62,9% do 

mercado, seguida da hospedagem de lazer com 22,7% e eventos 8,9% 

(RODRIGUES; CUNTO, 2018)  

Contudo esse crescimento não ocorre somente no Brasil. O fenômeno é 

mundial pois a hotelaria cresce em quantidade e diversificação, que além de 

oferecer acomodações disponibilizam serviços de atendimento, recepção, lazer, 

entretenimento, dentre outros, voltados a atender a demanda dos hóspedes 

(MÜLLER; HALLAL; RAMOS, 2016). Esse cenário destaca a hotelaria como um 

setor de consumo crescente dos recursos naturais. 

Entretanto, o setor de hotelaria, embora seja pouco mencionado como 

possível causador de danos ambientais, exerce impacto na utilização da água, da 

energia elétrica, dos produtos químicos e da eliminação de lixo e resíduos 

(BARBIERI, 2004). Compreende-se que tais danos ambientais são causados por 

múltiplos fatores, determinados pelas bases econômicas, sociais e culturais, 

permeadas pelas desigualdades, que constituem a sociedade de consumo em que 

estamos inseridos.  

A sociedade, incluindo algumas instituições privadas mais engajadas, 

começaram a conhecer as repercussões danosas da hotelaria no meio ambiente. 

Gerou-se então uma preocupação em relação a forma como a atividade vinha sendo 

desenvolvida associada a ações para a diminuição dos impactos negativos. Além 

do impacto ambiental e social de tais ações, inclui-se a preocupação de manter a 

atividade hoteleira em uma sociedade com foco na sustentabilidade. 

 Assim, a sustentabilidade ambiental tem chamado a atenção de 

pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, dada a amplitude e importância 

da temática, bem como o seu caráter interdisciplinar. Tal conhecimento acumulado 

tem contribuído para o segmento hoteleiro, na difusão de técnicas e práticas da 

gestão sustentável.  

Neste contexto, há a necessidade de metodologias de organização do 

conhecimento produzido, facilitando o acesso e a difusão da informação sobre 

hospedagem e sustentabilidade. Os estudos métricos são uma ferramenta eficiente 

para atender a esse fim, pois surgiram como mecanismos de mensuração e 

avaliação dos fluxos da informação e das estruturas do conhecimento em seus 

diversos domínios, possibilitando a utilização dos resultados para sustentar 

previsões e tomadas de decisão (SANTIN, 2011). Para tal, um conjunto de 
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metodologias e modelos vêm buscando criar mecanismos eficazes de organização 

da produção científica. Este é o objetivo deste estudo, apresentar e discutir uma 

metodologia de compilação de dados sobre a produção científica nacional acerca 

da sustentabilidade na hotelaria. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa consiste em um estudo bibliográfico exploratório de 

investigação de produções científicas na área de hotelaria e sua correlação com a 

temática da sustentabilidade. A metodologia utilizada, busca, a partir do modelo 

teórico-conceitual Knowledge Development Process – Constructivist (ProKnow-c),1 

apresentar a evolução das pesquisas e dos conceitos de desenvolvimento 

sustentável e de sustentabilidade, ao longo dos últimos anos, na hotelaria. 

O modelo Knowledge Development Process – Constructivist (ProKnow-

c) é um método que propõe ao pesquisador formar um portfólio bibliográfico a partir 

da sua área de interesse, observando as restrições intrínsecas e os artigos que 

compõe este portfólio, e que assim possam ser dotados de reconhecimento 

científico e alinhamento ao tema da pesquisa. 

O exposto método foi escolhido pela sua capacidade de explicitar as 

fases do desenvolvimento da pesquisa, sendo composto por quatro macroetapas. 

Segundo Ensslin; Ensslin; Pinto (2013), a primeira etapa é a seleção do portfólio 

bibliográfico; a segunda refere-se à análise bibliométrica do portfólio; a terceira é a 

análise sistêmica e a quarta refere-se à definição da pergunta de pesquisa e o 

objetivo de pesquisa. Não há obrigatoriedade em seguir todas as etapas citadas, 

visto que esse preceito facilita as pesquisas relacionadas a junção de artigos de 

diversas categorias. A finalidade do modelo é ordenar e ampliar a pesquisa sobre 

um determinado assunto, contribuindo para o conhecimento do estado da arte.  

No escopo desse artigo apresenta-se a primeira etapa do processo: a 

seleção de portfólio, cujos resultados são descritos a seguir.  

 

                                                           
1  ProKnow-C teve início no Laboratório de Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão (LabMCDA), 

do Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas da Universidade Federal de Santa Catarina. Ao fim 
de 2010, os integrantes do LabMCDA atribuíram o nome de ProKnow-C-Knowledge Development Process-
Construtivist-ao processo para atender às solicitações de registro e de originalidade (CHAVES  et al., 2012).  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A etapa metodológica da constituição do portfólio compreendeu a busca 

dos artigos nas bases de dados escolhidas: Plataforma CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e Google Acadêmico, com intuito 

de selecionar a produção alinhada ao tema de pesquisa. Para tanto aplicou-se os 

termos de busca “Certificação Ambiental” e “Hotelaria”. Dada a inexistência de 

resultados satisfatórios, observou-se a necessidade de ampliar as opções de 

palavras-chave que poderiam indicar a produção científica relacionada à temática. 

Para “Certificação Ambiental” foram incluídos os termos correlatos 

“Regulamentação Ambiental”, “Gestão Sustentável” e “Turismo Sustentável”. Para 

a palavra-chave “Hotelaria” selecionou-se os correlatos “Meios de Hospedagem” e 

“Hotel”.  

Foram incluídos ainda como palavras-chave, termos de aderência, que 

são obtidos através da leitura dos artigos do banco de dados bruto e a seleção dos 

artigos relacionados à pesquisa, com o objetivo de identificar ou não a necessidade 

de se incluir novas palavras-chave. Na execução dos procedimentos, foi necessária 

a inclusão de novas palavras-chave recorrentes nas buscas anteriores. Elas são: 

“Instituto Hospitalidade”, “NORMA ABNT NBR” e “Programa Bem Receber”. O 

número de ocorrências dos termos correlatos e os termos de aderência estão 

expostos na tabela 01. 

 

 TABELA 01. PORTFÓLIO BIBLIOGRÁFICO INICIAL 

 

 Fonte: As autoras, 2019. 

 

Paralelemente à seleção dos termos correlatos e de aderência aplicou-

se o recorte da escala temporal, ou seja, selecionou-se a produção dos últimos dez 

anos, de 2009 a 2019. Priorizou ainda a produção brasileira, redigida em língua 
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portuguesa. Para evitar a contagem em duplicidade, pesquisou-se a produção 

científica da plataforma CAPES, excluindo os títulos idênticos apresentados na base 

do Google Acadêmico. Excluíram-se ainda, as duplicidades decorrentes do uso de 

múltiplas palavras-chave.  

Aplicados os critérios acima expostos, o resultado final do portfólio, 

utilizando os passos metodológicos do modelo ProKnow-c é sistematizado na tabela 

02.  

  

TABELA 02. PORTFÓLIO BIBLIOGRÁFICO PARCIAL APÓS EXCLUSÃO DE 

DUPLICIDADE

    

Fonte: As autoras, 2019. 

 

Pode-se observar que os temas mais recorrentes no Google Acadêmico 

foram “Certificação Ambiental e Hotelaria” e “Norma ABNT NBR e Hospedagem” 

com 28,6% para ambas e “Programa Bem Receber e Meios de Hospedagem” 

representando 11,45%. Já os temas menos recorrentes foram “Gestão Sustentável 

e Hotel” representando 0,5%; “Regulamentação Ambiental e Meios de 

hospedagem” com 4,68% e Turismo “Sustentável e Instituto Hospitalidade” 

correspondendo a 8,85% do total de artigos filtrados.  

Na plataforma CAPES, os temas mais recorrentes foram “Norma ABNT 

NBR e Hospedagem” com 6,25%; “Certificação Ambiental e Hotelaria” com 3,64% 

e Turismo Sustentável e Instituto Hospitalidade correspondendo a 3,12% da 

produção total. No que se refere aos temas menos recorrentes nessa plataforma 

estes incluem: “Regulamentação Ambiental e Meios de Hospedagem” e “Programa 
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Bem Receber e Meios de Hospedagem” ambos com 1,04% e o tema “Gestão 

Sustentável e Hotel” representando 2,08% da produção identificada.  

Tratando-se da produção científica geral, os temas de destaque em 

ambas plataformas foram “Norma ABNT NBR e Hospedagem” com 34,8%, 

Certificação Ambiental e Hotelaria” com 32,2% e “Programa Bem Receber e Meios 

de Hospedagem” com 12,5%. Já os temas menos recorrentes foram “Turismo 

Sustentável e Instituto Hospitalidade” representando 11,9%, “Regulamentação 

Ambiental e Meios de Hospedagem” com 5,72% e “Gestão Sustentável e Hotel” com 

apenas 2,60%. 

Ressalta-se ainda que a produção disponibilizada no Google Acadêmico 

é consideravelmente superior a presente na CAPES, indicando a necessidade de 

utilização de duas plataformas para a realização da pesquisa. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo abordamos o método ProKnow-c que nos possibilitou 

desenvolver a bibliometria, com o uso de uma ferramenta facilitadora da 

composição de pesquisa. Tal ferramenta permitiu filtrar, com eficácia e sem 

duplicidade, a produção científica envolvendo a sustentabilidade e a hotelaria. 

 Verificou-se que os temas “Norma ABNT NBR e Hospedagem”, 

“Certificação Ambiental e Hotelaria” e “Programa Bem Receber e Meios de 

Hospedagem” são de grande interesse para os pesquisadores da área, devido à 

grande quantidade de trabalhos disponibilizados em ambas plataformas.  

Há necessidade de disseminação sobre as normas desenvolvidas pelo 

Instituto Hospitalidade, visto que este foi o grande idealizador da NORMA NBR - 

Sistema de Gestão da Sustentabilidade - Requisitos.  Essa temática ainda é pouco 

estudada pela comunidade acadêmica.  

A continuidade da pesquisa indicará ainda, a procedência da produção, 

apontando os centros de pesquisa que se destacam em cada tema, o tipo de 

produção que está sendo desenvolvida, entre teses, dissertações e publicações em 

periódicos.  Desse modo, o procedimento adotado fornecerá um quadro sólido e 

com diversidade de informações acerca da abordagem científica da temática de 

sustentabilidade na hotelaria. 
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Resumo: No mundo, de uma forma geral, é crescente a preocupação em estabelecer uma consciência ou 
desenvolver uma conscientização sobre o uso dos recursos renováveis, buscando formas sustentáveis para 
a produção de energia. Procurando dispor e verificar o grau de conhecimento de uma comunidade local 
acerca do tema, iniciou-se este estudo. A proposta do artigo é trazer uma análise sobre a percepção da 
comunidade de Araranguá localizada no estado de Santa Catarina, Brasil, em relação as fontes de energias 
renováveis mais utilizadas na atualidade. Foi criado um questionário que possibilitou a coleta de dados e, 
posteriormente os resultados foram analisados estatisticamente. Constatou-se que a população possui o 
conhecimento básico sobre o tema destacado. Porém, a compreensão sobre as fontes de energias renováveis 
nem sempre condiz corretamente com o seu conceito. Essa falta de clareza torna-se prejudicial para uma 
maior popularização do tema fora de um ambiente escolar, enfatizando a necessidade de aumentar a ação 
da educação ambiental no dia-a-dia da população. No estudo, também foi analisado se o entrevistado 
considera que energias renováveis podem ser uma boa opção para o desenvolvimento sustentável de 
Araranguá, 80,3% disseram que sim. Os pontos mais citados para justificar foram melhorar a economia e 
preservação do meio ambiente.  
 
 
Palavras-Chave: Percepção da comunidade; Desenvolvimento sustentável; Questionários; Educação 
Ambiental. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Define-se como fonte renovável de energia aquelas que são repostas imediatamente 

pela natureza: como a hídrica, eólica, a energia das marés e das ondas, solar, biomassa e 

geotermal. No Brasil, umas das primeiras formas de incentivo se deu no ano de 2002, criado 

pela Lei n° 10.438/2002, o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas (PROINFA), o qual 

teve como objetivo aumentar a participação de fontes alternativas renováveis na matriz 

energética brasileira. Contudo, o fornecimento de energia para atender tamanha demanda 

continua sendo um desafio e recentemente o interesse em sistemas de geração baseados 

em fontes renováveis vem se ampliando.  

No Brasil, o tema energias renováveis vêm sendo amplamente difundido pela mídia, 

governos e está inserido como tema transversal em planos pedagógicos nas escolas. No 

entanto, é difícil verificar se esse conteúdo está sendo realmente assimilado pela 

população. No município de Araranguá, Santa Catarina (Figura 1), o tema de energias 
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renováveis tem sido abordado dentro do contexto de um projeto de extensão da 

Universidade Federal de Santa Catarina, chamado “A percepção da comunidade do 

município de Araranguá quanto a sustentabilidade da região de Ilhas, SC”.  

 

Figura 1 – Localização de Araranguá, SC. 

  
Fonte: Wikipédia. 

 

Nesse contexto, o presente artigo tem por objetivo apresentar uma visão geral da 

percepção e assimilação do tema na comunidade de Araranguá, a partir de dados coletados 

no projeto de extensão.  

 

 

2 METODOLOGIA 

 

A metodologia empregada consistiu em uma pesquisa exploratória, por amostragem 

simples. Foram aplicados questionários junto a população de Araranguá. Este trabalho faz 

parte de um projeto de extensão que investiga, mais especificamente, a comunidade 

tradicional de Ilhas, desde 2017 e ainda está em andamento. O projeto contou com a 
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parceria da Agência de Desenvolvimento Regional de Araranguá/SC1 (órgão regional de 

estado) até o final de 2018.  

A metodologia pode ser resumida nas seguintes etapas: a) cálculo do tamanho da 

amostra (com intervalo de confiança de 95%), que definiu o número de questionários a 

serem aplicados, baseado no número de habitantes do município segundo o censo 2010 

do IBGE, de 62.308 habitantes; b) desenvolvimento de um questionário, imparcial e 

objetivo; c) teste do questionário em uma amostra reduzida; d) análise e ajuste o 

questionário; e) aplicação do questionário no universo da amostra, que teve seu tamanho 

definido de acordo Barbetta (2011) em 𝑛0=1067; f) analise dos dados coletados.  

As questões utilizadas têm como foco a percepção da comunidade sobre as fontes 

de energias renováveis. As perguntas utilizadas estão apresentadas na figura 2. Foram 

realizadas análises estatísticas par agrupar as respostas e demostrar os resultados 

graficamente. 

 

Figura 2 – Parte referente a energias renováveis do questionário aplicado. 

 

Fonte: Autor. 

 

Os questionários foram aplicados no ano de 2018, constando até o momento 

652 questionários. Destaca-se que o projeto ainda está em andamento, e os resultados 

apresentados a seguir devem ser considerados preliminares.  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

                                                           
1 Desativado em 18 de janeiro de 2019, por meio do Decreto no. 03. Disponível em 
http://leisestaduais.com.br/sc/decreto-n-3-2019-santa-catarina-dispoe-sobre-o-processo-de-desativacao-
das-agencias-de-desenvolvimento-regionais-adrs-e-estabelece-outras-providencias 
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Questões como produção e consumo consciente de energia são temas atuais e 

frequentemente abordados desde os anos iniciais da educação básica até os cursos de 

pós-graduação. Notícias da atualidade e mídias sociais estão fortemente presentes na 

disseminação e criação de uma consciência ambiental. No entanto, ainda é um desafio no 

Brasil conscientizar a população sobre educação ambiental e seus aspectos sobre as fontes 

alternativas de geração de energia elétrica. 

Segundo Empresa de Pesquisa Energética - EPE (2019), em 2017, a participação 

de fontes renováveis na matriz energética brasileira corresponde a 42,9%. A título de 

comparação em 2015 a porcentagem mundial foi de 13,7%. Além da produção de energia 

outro aspecto importante a ser considerado é o seu destino, ou consumo. Um dado que 

merece destaque é a porcentagem das perdas estimadas que representam 15,7% da 

energia elétrica consumida no país (EPE, 2019, p. 62). Essas perdas se dão, 

principalmente, através da transmissão das grandes centrais de geração até o consumidor 

final, e pelo uso de equipamentos e eletrodomésticos de baixa eficiência. 

Com isso, pode-se destacar a participação de pequenas centrais produtoras, como 

a fotovoltaica, permite que a geração seja feita próximo ao consumidor final. Essa 

possibilidade vem fortalecendo a construção de sistemas de geração distribuída, onde a 

geração pode ser feita em diversos locais com uma variedade de tamanho do gerador. No 

entanto, cabe ainda perguntar como a população tem compreendido o papel das fontes 

renováveis de energia e se compreende a importância da diversificação na matriz 

energética. 

Observando em escala municipal, é possível verificar o conhecimento da população 

sobre o tema e para compreender como ela o assimila. Os resultados preliminares da 

pesquisa revelam dados importantes sobre a percepção da população em relação ao 

conceito de energias renováveis. Dos 652 questionários aplicados, 92,63% dos 

respondentes eram moradores de Araranguá. Destes, 92,39% afirmam conhecer ou já ouvir 

falar da energia solar, 85,76% da energia eólica, 57,28% da energia hídrica, 37,25% da 

energia nuclear, 23,18% da energia oceânica, 20,86% da energia da biomassa e 1,16% 

não conhecem ou não souberam responder. Conforme mostra a figura 3. 

 

Figura 3 – Gráfico das respostas obtidas com a pergunta “Quais as fontes de energias 

renováveis você já ouviu falar?” 
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Fonte: Autor. 

 

Nessa questão várias fontes poderiam ser assinaladas, o que torna este resultado 

interessante, uma vez que demonstram um conhecimento da população acerca do tema. 

Um dos resultados negativos da pesquisa foi que 39,57% dos respondentes classificaram 

incorretamente o carvão como uma fonte de renovável de energia. Deixando certa dúvida 

sobre o quanto realmente esse conteúdo está sendo incorporado de forma correta pela 

população. 

Schimidt, Zandomengo e D’Aquino (2016) realizaram um estudo instigando a 

percepção da população de Balneário Arroio do Silva sobre a produção de energia elétrica 

a partir de fontes renováveis. Neste estudo, 34% das pessoas sabiam o que eram fontes 

renováveis de energia e 57% afirmaram conhecer um pouco. Os autores destacaram que 

em geral, as pessoas já ouviram falar sobre o tema, porém não possuíam informações 

suficientes para discorrer sobre ele. Os níveis percentuais observados indicam que a 

população não conhece totalmente sobre o tema, sua importância, os impactos causados 

e o crescimento acelerado sobre esse tipo de energia no país. Isso denota a importância 

das palestras e a disseminação de conhecimentos para o público amostrado. 

Quando questionados a respeito de quais dessas energias poderiam ser 

implementadas em Araranguá, 75,66% responderam que a energia solar teria potencial de 

implementação, 55,30% escolheram a energia eólica, 14,73% a energia hídrica, 13,50% a 

energia oceânica, 8,77% a energia da biomassa e 4,63% não souberam opinar. Conforme 

mostra a figura 4. De certa forma, as respostas foram bastante coerentes com as fontes 

mais acessíveis na região, no entanto, são as mesmas mais discutidas pela mídia 

atualmente. 
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Figura 4 – Gráfico das respostas obtidas com a pergunta “Quais dessas energias 

você acha que poderiam ser implementadas em Araranguá?” 

 

Fonte: Autor. 

 

No estudo, também foi analisado se o entrevistado considera que energias 

renováveis podem ser uma boa opção para o desenvolvimento sustentável de Araranguá, 

sendo que 80,30% disseram que sim. Os pontos mais citados para justificar foram melhorar 

a economia e preservação do meio ambiente. Aspecto positivo, pois, estes argumentos 

caminham ao encontro do conceito de desenvolvimento sustentável, demonstrando que 

esse tema está melhor compreendido pela população. E 17,38% não souberam opinar e 

2,32% não concordaram. 

É interessante destacar que Balneário Arroio do Silva, município citado no estudo de 

Schimidt, Zandomengo e D’Aquino (2016) é vizinho a Araranguá, indicando que a região 

do extremo sul Catarinense carece de mais dedicação em ações de conscientização sobre 

temas como fontes renováveis de energia, sustentabilidade e meio ambiente.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ficou perceptível que a população de Araranguá tem o conhecimento básico sobre 

as fontes de energias renováveis mais utilizadas no Brasil. No entanto, 39,57% da 

população residente demonstra ter uma noção confusa sobre o conceito de energia 

renovável, uma vez que, classificaram o carvão como uma fonte renovável. Considerando 

que a exploração carbonífera é acentuada nas cidades ao redor de Araranguá, pode se 

considerar uma justificativa para o equívoco da população. Por outro lado, o conhecimento 

sobre o carvão e os impactos dessa atividade que é tão conhecida regionalmente, deveriam 
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corroborar para o fato de as pessoas saberem que esta atividade não está incluída na 

categoria de energia renovável. Dessa maneira, um aspecto importante a ser destacado, é 

o fato de o conhecimento chegar a população, mas não ser corretamente assimilado, de 

forma que o saber da população oscila entre o conhecimento cientifico acadêmico e as 

experiencias e saberes do dia a dia. 

Outro aspecto relevante é a população demostrar ter o conhecimento sobre as fontes 

renováveis, mas não conseguir visualizar seus benefícios. Vê-se aqui uma oportunidade 

para a Universidade em conjunto com as escolas atuarem promovendo ações de 

conscientização acerca do tema, visto a relevância no cenário energético do país e a 

crescente demanda pelo uso de fontes renováveis. Este constitui um dos propósitos do 

projeto de extensão em andamento. 
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Resumo: A utilização de Telhados Verdes no Brasil aumentou consideravelmente nos últimos anos devido 
aos diversos benefícios ambientais e econômicos amplamente relatados pela literatura especializada no 
tema. Ainda existe uma grande lacuna em relação as informações técnicas de seu desempenho térmico 
dentro da cidade de Florianópolis, para a correta adaptação destes dispositivos às realidades climática e 
biotecnológica locais, podendo-se de fato alcançar os benefícios almejados. Esta pesquisa teve por objetivo 
geral o levantamento de informações acerca do desempenho térmico de três espécies de vegetações 
nativas, encontradas facilmente na região. Para tal, foram construídos e monitorados termicamente três 
protótipos de telhados verdes, podendo-se comparar o comportamento térmico das três vegetações 
analisadas. Observou-se que a espécie Callisia repens (dinheiro em penca) apresentou melhores resultados 
que as espécies Sphagneticola trilobata (Arnica) e Arachis repens (grama amendoim), tanto no 
desempenho térmico (potencial de atenuação dos efeitos da irradiância solar incidente na cobertura), 
quanto na adaptabilidade às exigências de um telhado verde extensivo (pouca rega e pouca manutenção). 
Pôde-se observar também a influência determinante da coloração da vegetação na determinação de sua 
temperatura superficial. A seleção de espécies nativas resistentes às condicionantes climáticas impostas foi 
orientada por técnicos do IMA (Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina). 
 
Palavras-Chave: Florianópolis. Telhado verde. Vegetações. Desempenho térmico. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O interesse em garantir conforto térmico nas edificações eleva a busca de 

alternativas que asseguram o desempenho térmico e, com isso, os Telhados Verdes 

surgem como opção, pois estão totalmente vinculados a garantia do conforto térmico nas 

edificações (MONTANARI e LABAKI, 2017). O aumento no interesse pela utilização 

destes dispositivos também foi fomentado pela criação de legislações específicas, 

pautadas na concessão de incentivos para novas construções que venham a incorporar 

Telhados Verdes na totalidade ou em parte de suas coberturas (RANGEL et al., 2015). 

Para que sejam alcançados tais benefícios, estes dispositivos devem estar 

adaptados às realidades climática e biotecnológica locais, havendo ainda uma grande 

lacuna no que diz respeito as informações técnicas do seu funcionamento dentro da Ilha 

de Santa Catarina. Em consonância com a lei 14.243/2007 (SANTA CATARINA, 2007), 

que criou o Programa Estadual de Incentivo a Adoção de Telhados Verdes em espaços 

urbanos densamente povoados, buscando benefícios como a minimização de ilhas de 

calor e da poluição atmosférica, redução do consumo de energia elétrica e promoção do 

desenvolvimento sustentável, esta pesquisa teve por objetivo geral o levantamento de 

informações acerca do desempenho térmico de três espécies de vegetações nativas para 

utilização em Telhados Verdes dentro das condições climáticas de Florianópolis. Tais 
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espécies foram selecionadas com ajuda dos Técnicos do Instituto de Meio Ambiente de 

Santa Catarina (IMA) e os Protótipos de Telhado Verde testados foram edificados no 

Canteiro de obras experimental do IFSC Campus Florianópolis. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento metodológico desta pesquisa foi composto pela construção 

de três protótipos de Telhados Verdes (Figura 01), os quais foram submetidos a um 

processo de monitoramento térmico compreendido entre os meses de Outubro a 

Dezembro de 2018, enfocando a situação de calor. 

Para a construção dos protótipos utilizou-se chapas de compensado naval 

ajustadas nas dimensões previstas em projeto: um cubo de 60 x 60 x 60 cm (comprimento 

x largura x altura). Tal cubo foi projetado para suportar na parte superior o módulo com as 

camadas constituintes do telhado verde, com dimensões de 60 x 60 x 20 cm e 

internamente acomodar o reservatório para captação da água escoada através das 

camadas constituintes. A ligação entre o módulo superior e o módulo inferior se deu 

através de um orifício para o encaixe do cano de PVC, responsável pelo direcionamento 

da água para o reservatório (recipiente com 20 litros de capacidade). 

O módulo superior foi impermeabilizado com lona de polietileno de alta 

densidade com o devido acesso ao cano de drenagem, sendo este coberto com um 

pedaço de manta geotêxtil, que permite a passagem da água mas impede a passagem 

das partículas de solo. A Figura 02 ilustra os procedimentos utilizados nesta primeira 

etapa da construção dos protótipos. 

 

Figura 01 – Protótipos de telhados verdes 

 

Fonte: Autores 
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Figura 02 – Procedimentos construtivos dos Protótipos (Primeira etapa) 

 

Fonte: Autores 

 

Na segunda etapa de construção dos protótipos (Figura 03) foram adicionadas 

as camadas de drenagem, filtrante, substrato e vegetação.  Acima da camada de 

impermeabilização foi colocada a camada de drenagem com 5 cm de argila expandida, 

com a função de remover o conteúdo saturado de água das camadas de vegetação e de 

substrato e para armazenar água para as vegetações nos períodos de seca. Sobre a 

camada drenante foi disposta a camada filtrante, utilizando-se para tal função uma manta 

geotêxtil à prova de raízes, com 1 cm de espessura. A utilização desta camada é 

essencial para evitar o lixiviamento das partículas mais finas do solo para a camada de 

drenagem, processo que poderia inutilizá-la. Sobre a camada filtrante foi adicionada a 

camada de solo com 12 cm de espessura, para proporcionar uma firme ancoragem das 

raízes e assegurar o crescimento adequado das plantas.  

A terceira e última etapa de construção dos protótipos foi a colocação da 

camada de vegetação, sendo esta a única camada a variar nos três protótipos. A camada 

de vegetação de uma cobertura vegetada extensiva deve estar preparada para condições 

ambientais extremas e para sobreviver em camadas mínimas de substrato. Em acordo 

com PECK (1999) e PARIZOTTO (2010), as espécies vegetais utilizadas devem suportar 

a exposição direta e indireta a raios solares, ventos predominantes e geadas. As plantas 

mais recomendadas para as coberturas vegetadas extensivas são as rasteiras e 

suculentas, de fácil regeneração, preferencialmente nativas da localidade onde vai ser 

instalado o telhado verde. Tais plantas possuem mecanismos especiais de adaptação e 

sistemas de enraizamento rasteiro que se adaptam a camadas delgadas de substrato e 

condições ambientais extremas.  

Foram testadas as seguintes espécies de vegetações nativas ocorrentes na 

cidade de Florianópolis (Figura 04): Callisia repens (dinheiro em penca), Sphagneticola 

trilobata (arnica) e Arachis repens (grama amendoim). 
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Figura 03 – Procedimentos construtivos dos Protótipos (Segunda etapa) 

 

Fonte: Autores 

 

Figura 04 – Procedimentos construtivos dos Protótipos (Terceira etapa) 

 

Fonte: Autores 

 

Finalizada a execução dos protótipos, foi aguardado o período aproximado de 

um mês para o estabelecimento efetivo das vegetações. Iniciou-se então o processo de 

instrumentação para realização do monitoramento térmico. Para tal, foram utilizados 

termopares tipo T (cobre constantan) conectados a um armazenador de dados (data logger) 

de quatro canais (Figura 05), sendo possível registrar a temperatura na superfície do solo 

(abaixo da camada de vegetação) nos três protótipos e a temperatura do ar externo, medida 

dentro de um espaço coberto e ventilado, próximo aos protótipos (Figura 06). 

 

Figura 05: Termopares e Data logger 

Fonte: https://sigmasensors.com.br/produtos/data-logger-com-entrada-analogica-para-4-sensores-de-

temperatura-pt100-com-lcd-ux120-006m-e-tmc20-hd. Acesso em: 21/08/2019 
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Figura 06: Protótipos e abrigo da medição da temperatura do ar externo 

 

Fonte: Autores 

 

Adicionalmente, foi utilizada a termografia de infravermelho como recurso de 

análise e ilustração fotográfica da distribuição das temperaturas superficiais das 

vegetações dos protótipos. Esta tecnologia permite a visualização do espectro 

infravermelho (frequência eletromagnética naturalmente emitida por qualquer corpo, com 

intensidade proporcional a sua temperatura). A temperatura de qualquer ponto da foto 

pode ser obtida com o auxílio da escala de temperaturas, na qual os valores são 

representados por cores. Para este procedimento foi utilizado uma máquina de fotografia 

infravermelho acoplada a um aparelho de celular e o respectivo aplicativo para sua 

utilização (Figura 07). 

 

Figura 07: Termografia de infravermelho: máquina acoplada ao celular 

 

Fonte: FLIR ONE Guia do usuário: Segunda Geração para ANDROID 

 

Com os dados obtidos foram construídos gráficos combinando os dados das 

temperaturas dos protótipos e do ar externo, a fim de se verificar as diferenças 

comportamentais entre as distintas vegetações. Procurou-se neste processo visualizar e 

explicar alguns dos fenômenos físicos presentes. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram observadas diferenças significativas nas temperaturas superficiais dos 

substratos devido aos diferentes níveis de sombreamento proporcionados pelas distintas 

vegetações utilizadas, indicando que esta decisão de projeto influencia decisivamente no 

nível de desempenho que o telhado verde irá proporcionar. Isto porque dentre todos 

processos físicos envolvidos no processo de transferência de calor no telhado verde, 

sombreamento é o efeito térmico de maior magnitude. 

A espécie Callisia repens (dinheiro em penca) mostrou ser a melhor opção, não 

somente pelo desempenho térmico, como também pela sua adaptabilidade às exigências 

de um telhado verde extensivo: pouca rega e pouca manutenção. Durante o experimento 

as plantas testadas não foram regadas, a fim de se verificar suas tolerâncias à escassez 

de água. As espécies Sphagneticola trilobata (arnica) e Arachis repens (grama 

amendoim), apesar de não morrerem, apresentaram grande desgaste nos períodos mais 

secos, deixando boa parte do solo diretamente exposta aos efeitos da irradiância solar, 

comprometendo o desempenho térmico do telhado verde (a temperatura superficial do 

solo atinge valores muito elevados nesta situação). Com o aporte de novas chuvas estas 

vegetações se recuperam e voltam a oferecer um nível mais elevado de sombreamento. 

Com a espécie Callisia repens isto nunca ocorreu, ficando sempre preservado o índice de 

sombreamento natural desta vegetação. A Figura 08 mostra a influência das vegetações  

na temperatura superficial da camada de solo dos protótipos, tendo como referência a 

temperatura do ar externo. 

 

Figura 08: Temperatura das Vegetações e Temperatura do Ar Externo 

 

Fonte: Autores 
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Pode-se observar que no dia analisado (12/12/2018), com a temperatura do ar 

externo variando de 24,7 a 33,4 ºC, as temperaturas da superfície do solo abaixo das 

espécies Sphagneticola trilobata (Arnica) e Arachis repens (grama amendoim) variaram 

de 23,3 a 52,4 ºC e de 23,9 a 51,1 ºC, respectivamente. Para a espécie Callisia repens, 

essa variação foi de 25,5 a 31,4 ºC, ou seja, apresentou uma amplitude de variação de 

5,9 ºC contra 29,1 e 27,2 ºC das outras duas espécies analisadas. 

Na Figura 09, onde são demonstradas as imagens termográficas, fica 

perceptível a diferença de coloração da escala infravermelho das espécies Sphagneticola 

trilobata e Arachis repens, que possuem as folhas verdes, em relação a Callisia repens, 

que possui as folhas rochas e, consequentemente, possui temperatura superficial mais 

elevada se comparada com as outras vegetações. Mesmo possuindo uma temperatura 

superficial mais elevada em função de sua coloração, a Callisia repens apresentou um 

potencial de sombreamento superior as outras duas espécies analisadas, devido a sua 

massa vegetativa ser extremamente mais densa, impedindo o acesso de uma parcela 

significativa de fluxo de calor em relação as demais espécies. 

 

Figura 09: Imagens termográficas das vegetações 

 

Fonte: Autores 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com esta pesquisa foi possível verificar a influência da escolha da vegetação 

no desempenho térmico que o telhado verde irá proporcionar no ambiente interno de uma 

edificação, ficando comprovado que a coloração e o nível do cobrimento das vegetações 

são fatores de grande influência no desempenho térmico destes dispositivos. Porém, o 
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estudo necessita de maior amplitude no que tange a questão da quantidade de espécies 

analisadas. A participação do IMA foi de grande valia na indicação de espécies nativas 

resistentes às condicionantes impostas. 
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Resumo: A celulose é o biopolímero mais abundante na Terra. Celulose e seus derivados têm sido 
amplamente utilizados na pesquisa e na indústria como adsorventes, já que apresentam a capacidade de 
adsorver os mais diferentes elementos devido a sua elevada porosidade e área superficial. Desta forma, o 
presente artigo trata-se de uma revisão da literatura a respeito da adsorção tendo como adsorvente a 
celulose de origem bacteriana (BC) e vegetal. Para a realização desta revisão, foram selecionados artigos 
da base de dados Science Direct, foram selecionados 28 artigos usando como critério aqueles que 
discutiam processos de adsorção de metais pesados e pigmentos em BC e celulose vegetal. Foram 
verificados os parâmetros que influenciam o processo de adsorção, como a temperatura, tipo de adsorvato, 
capacidade máxima de adsorção os modelos cinéticos e isotermas de adsorção. Encontrou-se que os 
adsorvatos que apresentaram maior interesse para serem removidos empregando celulose foram, Pb2+, 
Cu2+ e Cr6+, e corantes como azul de metileno e laranja de metila. A capacidade de adsorção se apresentou 
elevada, principalmente para a remoção de Pb2+. O modelo cinético e a isoterma de adsorção que melhor 
se ajustaram às diferentes pesquisas foram, pseudo-segunda ordem e Langmuir, respetivamente.  Assim, a 
BC se torna como uma opção viável e sustentável, na busca por amenizar ao máximo o impacto ambiental 
e contaminantes em meio aquático.  
 
Palavras-Chave: Adsorção, Celulose Bacteriana, Celulose vegetal, Pigmentos, Metais pesados. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A água potável é o bem mais importante, supre diversas necessidades básicas 

diárias para todos os organismos vivos e, infelizmente, está se tornando um recurso cada 

vez mais escasso. A água é afetada por diferentes produtos químicos e microrganismos. 

Os mais utilizados são os corantes em diferentes indústrias, tais como têxteis, plásticos, 

couro, produtos farmacêuticos e outros (KAMAL et al., 2015). Algumas indústrias 

descartam os corantes em água residuais onde produzem vários efeitos indesejáveis. Por 

exemplo, a coloração da água reduz a transmissão da luz solar, por consequência os 

ecossistemas aquáticos não alcançam energia suficiente para a fotossíntese. Além disso, 

muitos desses corantes são tóxicos e carcinogênicos, e causam danos irreversíveis ao 

meio ambiente e também à saúde humana (CHEN et al., 2017; KAMAL et al., 2015). 

Metais pesados também acarretam em diversos danos, sua contaminação pode passar 

da água para o solo, aos seres vivos e até para a atmosfera. Os tratamentos para 

remoção de metais pesados e remediação apresentam um custo elevado (LU et al., 

2014). 
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Corantes e metais nos fluxos de águas residuais podem ser removidos por 

adsorção, sedimentação, filtração, coagulação química, oxidação ou tratados com 

microrganismos, etc. A adsorção é considerada como um dos métodos mais eficazes para 

a remoção, atualmente o adsorvente mais utilizado é o carvão ativado. Após a década de 

1990, a pesquisa foi iniciada para a celulose bacteriana (BC), com foco em sua produção, 

características estruturais, propriedades e aplicações. Condições de cultivo adequadas e 

parâmetros culturais melhoram a produção de BC (MOHITE; PATIL, 2014). BC é o 

mesmo polímero não ramificado como celulose vegetal (PC). No entanto, a estrutura 

supramolecular e as propriedades físico-químicas da BC diferem das da PC. Comparando 

com PC, BC geralmente tem maior grau de polimerização (DP, 2000-6000), maior pureza 

química (>98%) e menor estrutura de fibra reticulada ultrafina, maior módulo de Young, e 

maior capacidade de absorção de água, o que permite ampla aplicação como adsorvente 

(YIN et al., 2011).  

Muitas pesquisas se voltam para buscar o desenvolvimento de novas formas 

sustentáveis e eficientes para o processo de adsorção (CHENG et al., 2019; JIANG; HU, 

2019). O aperfeiçoamento da BC com elementos para sua funcionalização está 

apresentando propriedades únicas de adsorção significativamente melhoradas. Devido a 

sua elevada área superficial, alta eficiência de remoção, facilidade de operação e baixo 

custo, a BC é muito adequada para lidar com grandes volumes de águas residuais, pois é 

um recurso renovável e disponível em todo o mundo (JIANG; DINH; HSIEH, 2017a; 

JIANG; HU, 2019; WANG et al., 2015).  

Ainda é um desafio abordar essas questões pois é altamente exigente 

desenvolver adsorventes com o desempenho de adsorção elevada (SONG et al., 2017). 

Portanto, a proposta deste artigo é investigar o uso da celulose como adsorvente para 

remoção de diferentes substâncias, com enfoque em corantes e metais pesados, 

verificando as condições de adsorção e apresentando os modelos isotérmicos e cinéticos 

mais utilizados nestes processos, e desta forma, verificar os melhores métodos para a 

aplicação deste promissor adsorvente. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Foi efetuada uma revisão da literatura a partir de artigos encontrados na base 

de dados Science Direct. Foram selecionados artigos publicados entre 2012 e 2019, que 

estivessem disponíveis na íntegra e que abordassem o uso de BC e PC como 
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adsorventes de metais pesados e pigmentos, apresentando informações relevantes sobre 

o processo de adsorção. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da Figura 1 pode-se verificar que o número de artigos presentes na 

base de dados Science Direct, que tratam do processo de adsorção utilizando celulose 

como adsorvente, aumentou consideravelmente nos últimos anos. Em 2014 as pesquisas 

utilizando BC tiveram um avanço. Segundo Huang e Chen (2015) o potencial da aplicação 

de BC tem sido mais explorado hoje em dia, e novos materiais baseados em BC foram 

aprimorados para processos de adsorção, demostrando o interesse de pesquisadores 

nesse biopolímero. 

Dentre os artigos selecionados sobre a adsorção utilizando celulose bacteriana 

como adsorvente, todos utilizaram a funcionalização do adsorvente, ou seja, foram 

incorporadas moléculas para facilitar a adsorção. Desta maneira, a pesquisa foi 

direcionada para a adsorção em meio aquoso e águas residuais contendo corantes e 

metais pesados.  Como a celulose bacteriana como adsorvente não reporta tantos 

estudos relacionados com a adsorção, artigos usando celulose a partir de outras fontes 

também foram selecionados para análise. Assim, a revisão se dá a partir dos artigos 

representados no gráfico da Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Artigos encontrados na base de dados ScienceDirect usando palavras-chave 

 
Fonte: Autores, 2019. 
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Foram selecionados vinte e oito artigos para a revisão bibliográfica, cujo tema, 

abordava a adsorção de corantes e metais pesados em BC e PC. Inúmeros artigos 

tratavam a funcionalização da BC a base de diferentes materiais e sua caracterização 

para aumentar sua afinidade com meios aquosos e melhorar o transporte de cátions. A 

Tabela 1 apresenta uma revisão da literatura em relação aos principais parâmetros 

envolvidos no processo de adsorção, como adsorvente, adsorvato, capacidade máxima 

de adsorção e estudo cinéticos e isotérmicos, parâmetros importantes no processo de 

adsorção. 

Tabela 1 - Adsorção em celulose de diferentes adsorvatos 

Adsorvente Adsorvato Cultura Bactéria Capacidade máxima 
de adsorção (mg/g) 

Modelo 
cinético 

Isoterma Referência 

Hidrogéis porosos 
contendo celulose 

Corantes:  laranja de 
metila vermelho de 
congo e rodamina B  

- - Análise de pH Pseudo- 
segunda ordem 

 

Freundlich 
 

(CHEN et al., 
2017) 

BC modificado com 
ácido 
etilenodiaminotetracéti
co (EDTA) 

Sr 2+ - - 44.86 Pseudo-
segunda ordem 

 

Langmuir (CHENG et 
al., 2019) 

Celulose (resíduos de 
algodão) 

Ácido Azul 25 
(AB25) e Ácido 
Azul 74 (AB74) 

- - (AB25): 540 
(AB74):  340 

Pseudo-
segunda ordem 

Langmuir (GOEL et al., 
2015) 

Nanofibras de celulose 
bacteriana compósita 
(MIP-cBCNFs) 

HSA (albumina de 
soro humano) 

- Acetobacter 
xylinum 

MIP-cBCNFs:  206.8  
NIP-cBCNFs: 36.2 

cBCNFs: 25 
 

Pseudo- 
segunda ordem 

 

Langmuir (GÖKTÜRK 
et al., 2018) 

Celulose bacteriana e 
compósitos de Ca-
montmorilonite (Ca-
MMT) 

Águas residuais 
contendo 
corantes: azul de 
metileno (MB) e 
tetraciclina (TC). 
 

Estática (T= 
30 °C durante 

72 horas) 
 

Acetobacter 
xylinum 

MB: 338.8  
 TC: 230.5  

 

Pseudo-
segunda ordem 

Langmuir (HU et al., 
2019a) 

Celulose a 
base de biomassa 
enxertando amônio 
em substrato de 
celulose bacteriana 3D 

Pb2+, Cu2+ e Cr6+, 
Corantes 
(vermelho de 
congo, laranja de 
metila e vermelho 
de metila) 

- - Pb2+: 200  
Cu2+:169 
Cr6+:152 

laranja de metila: 694 
vermelho de metila: 

692 

Pseudo-
segunda ordem 

 

Langmuir (HU et al., 
2019b) 

Celulose bacteriana 
magnética 
nanoestruturada 
amino-funcionalizada 
(AMBCAC) 

 Pb2+ e laranja de 
metila (MO) 

- Acetobacter 
xylinum 

Pb2+: 161.78  
 MO: 83.26 

Pseudo- 
segunda ordem 

 

Langmuir (HUANG et 
al., 2018) 

Celulose bacteriana 
(BC) e BC incorporados 
com nanopartículas de 
magnetite (M/BC) 
 

Isopropanol (IPA) 
e n-hexano (HEX) 
 

Estática 
(temperatura 

ambiente 
durante 7 

dias) 

Acetobacter 
xylinum 

IPA: 0,805 g/g  
HEX: 0,795 g/g 

 

Pseudo- 
segunda ordem 

 

Langmuir (ION; 
PÂRVULESC

U, 2015) 

Aerogéis a partir de 
nanofibras de celulose 

Corante catiônico 
verde malaquita 
(MG) em 
meio aquoso 

- - 212.7 Pseudo- 
segunda ordem 

 

Langmuir (JIANG; 
DINH; 
HSIEH, 
2017b) 

Celulose a partir da 
casca de arroz 
cationizada (CRHC) 

Diamina Verde B 
(DG-B), Ácido 
Preto 24 (AB-24) 
e Congo 
Vermelho (CR) 

- -  DG-B: 207.15 
 AB-24: 268.88 

CR: 580.09 

Pseudo-
segunda ordem 

Langmuir (JIANG; HU, 
2019) 
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Celulose bacteriana de 
polietilenoimina (PEI-
BC) 

Cu2+ e Pb2+ Estática Acetobacter 
xylinum 

Cu2+: 148  
Pb2+: 141 

Pseudo- 
segunda ordem 

 

Langmuir (JIN et al., 
2017) 

Celulose bacteriana 
carboximetilada (DS) 
com diferentes graus 
de substituição  

Albumina de soro 
bovino (BSA) 
 

Estática (T 
ambiente 

durante 10 
dias) 

 

Acetobacter 
xylinum 

0,217 mg/mL Pseudo-
primeira ordem 

Langmuir (LIN et al., 
2015) 

Celulose bacteriana 
com sulfamato de 
amônio (ASBC) 

Cr6+ - - 22.73 Pseudo- 
segunda ordem 

Langmuir (LU et al., 
2013) 

Celulose amino-
bacteriana (amino-BC) 

Íons metálicos 
pesados (Cu2+/ 
Pb2+ / Cd+ 2) 

- - Cd+ 2: 69.85 Pseudo-
segunda ordem 

Langmuir (LU et al., 
2014) 

Celulose bacteriana 
esférica carboxilada 
(ASBC) 
 

Pb 2+ e Fe 2+ 
 

Agitada (150 
rpm, T= 32 °C 

durante 36 
horas) 

 

Acetobacter 
xylinum 

Para Pb2+: 370.37  
Fe2+: 357.14 

 

Pseudo-
segunda ordem 

Langmuir (MENG et 
al., 2019) 

Celulose bacteriana 
fosforilada 

Proteínas 
(lisozima,  
(Trp-OMe) e 
lantânio (La (III)) 

- Acetobacter 
xylinum 

Lisozima: 0.0357 
mmol/g), Trp-OMe: 
0.371 mmol/g,   La 
(III): 0.193 mmol/g 

- Langmuir (OSHIMA et 
al., 2012) 

Celulose bacteriana 
carboximetilada 
(CMBC) 

Pb2+ em solução 
aquosa 

Estática (T= 
28 °C durante 

72 horas) 
 

Gluconaceto
bacter 
xylinus 

50.2  Pseudo-
segunda ordem 

Langmuir (ROSSI et 
al., 2018) 

Celulose hibrida -  2, 3 
dicarboxylic 
cellulose/silica hybrid 

Corante Azul de 
metileno (MB) 

- - 526 Pseudo-
segunda ordem 

Langmuir (SALAMA; 
ALJOHANI; 
SHOUEIR, 

2018) 

Celulose 
Modificada com 
aminoetanotiol 

Corante vermelho 
reativo 

- - 78 Pseudo-
segunda ordem 

Langmuir (SILVA et al., 
2013) 

Nano cristais de 
celulose – modificados 
com queratina 

Águas residuais  - - Corante reativo preto 
(5):  1.201  

Vermelho (80): 1.070 
 

Pseudo-
segunda ordem 

Langmuir (SONG et 
al., 2017) 

Celulose bacteriana 
magnetita 

Cr6+ em soluções 
aquosas 

Estática (T= 
28 °C durante 

7 dias) 
 

Gluconaceto
bacter sp 

 

5.13  - Freundlich 
 

(STOICA-
GUZUN et 
al., 2016) 

Nanofibras de celulose 
bacteriana  

citrocomo c Agitada (T= 28 
°C durante 

3 dias) 

Acetobacter 
xylinum 

48.78 Pseudo-
segunda ordem 

Langmuir (TAMAHKAR
; KUTSAL; 
DENIZLI, 

2015) 

Películas de BC 
purificadas sem 
tratamento com NaOH 

Pb2+ Estática (T= 
30 °C durante 

5 dias) 
 

Komagataei
bacter 
xylinus 

52 - - (WAN et al., 
2019) 

Celulose modificada 
com pasta de linho 

Corante reativo 
vermelho 
 

- - 190  Pseudo-
segunda ordem 

Langmuir (WANG; LI, 
2013) 

Celulose bacteriana – 
poli-m-fenildiamina 
(BC/PmPD) 

Águas residuais 
contendo Cr6+ 

Estática (T= 
26 °C durante 

15 dias) 
 

Gluconaceto
bacter 

hansenii 

434.78  Pseudo-
segunda ordem 

Langmuir (YANG et 
al., 2018) 

Nanocristais de 
celulose 
(CNCs). Modificado 
com anidrido succínico 
(SCNCs.) e sódio 
(NaSCNCs). 

Pb2+ e Cd2+ - - Para CNCs - Pb2+: 

367.6 e Cd2+: 259.7  
Para NaSCNCs - Pb2+: 

465.1, Cd2+: 344.8 

Pseudo-
segunda ordem 

Langmuir (YU et al., 
2013) 
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Ácido acrílico 
modificado com 
carboximetilcelulose 

Corantes (laranja 
de metila, corante 
azul 2BLN e 
cloreto de 
malaquita-verde) 

- - 147.9 Pseudo- 
segunda ordem 

 

Temkin (ZHANG et 
al., 2014) 

Compósitos de acetato 
de celulose 

Corante aniônico 
(Ácido Escarlate G 
- ASG) em águas 
residuais 

- - 95.1 Pseudo-
primeira ordem 

Langmuir (ZHOU et 
al., 2012) 

Fonte: Autores, 2019. 

Verificou-se que os metais mais estudados nessa revisão foram o cobre, cromo 

e chumbo, e o metal que a celulose mais conseguiu adsorver foi o chumbo (Pb2+), 

apresentando uma capacidade máxima de adsorção de 465,1 mg/g e comprovando a 

afinidade desse metal com a celulose. Dentre os corantes verificados os mais estudados 

foram o laranja de metila e azul de metileno, sendo que o azul de metileno foi o qual a 

celulose mais apresentou capacidade em adsorver, com uma capacidade máxima de 

adsorção de 694 mg/g.  

Os modelos cinéticos mais relatados nos artigos selecionados foram, pseudo-

primeira ordem (LAGERGREN, 1898), pseudo-segunda ordem (HO; MCKAY, 1998), 

equação de Elovich (NAMASIVAYAM; KAVITHA, 2002) e difusão intra-partícula (WEBER; 

MORRIS, 1962), descritos nas equações (1), (2), (3) e (4), respectivamente 

 Ln(qe – qt) = ln(qe) – k1t (1) 

 
 

 

 

 
(2) 

   
 qt = A + ke.Ln(t) (3) 

 qt = kit1/2 + C (4) 

   

Onde qt é a capacidade de adsorção com o tempo (t), k1 e k2 são as constantes 

de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem respectivamente; ke e A são as 

constantes de Elovich; ki e C são constantes da equação de difusão intra-partícula.  

Verficou-se que a adsorção segue o modelo de pseudo-segunda ordem, 

consequentemente, confirmando que o controle do mecanismo de velocidade é a 

adsorção química (reação química).  

Os modelos de isotermas mais relatados foram os de Langmuir (1918) e 

Freundlich (1906). Conforme as equações a seguir.  
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                                       (5) 

 

 

 

                                       (6) 

A teoria de Langmuir Eq. (5) assume que a adsorção ocorre em sítios 

específicos e homogêneos na superfície do adsorvente, e cada sítio é responsável pela 

adsorção de apenas uma molécula. Na qual Ce é a concentração no equilíbrio, qe é a 

capacidade de adsorção no equilíbrio, qmáx (mg/g) é a capacidade máxima de adsorção e 

kL (L/mg) é uma constante relacionada com a energia de adsorção, respectivamente.  

No modelo de Freundlich Eq. (6) Kf e n são as constantes de Freundlich 

indicando capacidade de adsorção e intensidade de adsorção, respectivamente. 

 

 qe= qme-k[RTln(1+1/Ce)]2                                       (7) 

 ln(AtCe)                                       (8) 

Também observou-se o modelo Dubinin–Radushkevich (1947) Eq. (7) onde Ce 

é a concentração de equilíbrio e k a constante de energia na adsorção. E o modelo de 

Temkin (1940) Eq. (8) onde AT é a constante de equilíbrio, R a constante universal dos 

gases e T a temperatura em Kelvin. 

 

4 CONSIDERAÇÃO FINAIS  

 

Pode-se inferir que a utilização da celulose, PC e BC, como adsorvente 

cresceu consideravelmente do ano de 2014 até os dias atuais. BC é uma substância 

natural que despertou o interesse em pesquisas pois é abundante na natureza e devido a 

suas vantagens exclusivas, as aplicações comerciais da BC estão se tornando comuns. A 

estrutura da celulose muitas vezes requer que ela seja modificada para melhorar sua 

hidrofilicidade como um adsorvente para a remoção principalmente de metais, para atrair 

cátions. A utilização de celulose como adsorvente se mostra viável e verificou-se que a 

adsorção por BC segue o modelo cinético de pseudo-segunda ordem devido a 

heterogeneidade da BC e a isoterma de Langmuir, segundo revisão da literatura. 
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Resumo: O Geopolímero vem se destacando como ótimo substituto do cimento comum, com capacidade de 
incorporar resíduos em sua composição como ponto de destaque. Obtém vantagens, como maior resistência 
mecânica; capacidade de encapsular metais pesados; sua melhor resistência a altas temperaturas, que 
permite seu uso como elemento antichamas; endurecimento em um menor espaço de tempo, entre outros. 
Neste trabalho é obtido Geopolímero com uso de cinza leve, um subproduto proveniente de termoelétricas, 
das quais fazem uso de carvão para geração de energia, assim, agregar valor sustentável à cadeia produtiva 
do carvão, no âmbito ambiental, econômico e social. Em referência à literatura, encontraram-se parâmetros 
de razões molares e a metodologia de formulação ideal, então, fez-se misturas entre alumino-silicatos: 
metacaulim e cinza leve; ativadores alcalinos: hidróxido de sódio, silicato de sódio e água. Fez-se a mistura 
dos componentes e moldou-se corpos de prova. Após a cura realizada em 14 dias, as amostras foram 
submetidas a ensaios de resistência à compressão e absorção de água. Os resultados de resistência à 
compressão alcançaram valores de até 57,6 MPa, o que possibilita o uso do Geopolímero para aplicação na 
construção civil, em elemento de pavimentação, como pavers e lajotas, e também em peças arquitetônicas 
de concreto.   
  
 
Palavras-Chave: Sustentabilidade; Geopolímero; Resistência; Carvão; Cinzas. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A utilização do carvão por termelétricas gera três tipos de resíduos: escória, 

cinzas leves (volantes) e cinzas pesadas (de fundo), a escória e as cinzas de fundo são 

armazenadas e posteriormente enviadas a empresa que forneceu a matéria prima. A cinza 

leve por possuir uma granulação abaixo de 0,15mm é acumulada e comercializada 

(SABEDOT et al., 2015). 

Segundo YAO et al. (2015), aproximadamente, a utilização global média de 

cinzas volantes é de 25%, resíduo empregado em vários segmentos, como melhoramento 

de solo, na indústria da construção civil, indústria cerâmica, catálise, proteção ambiental, 

separação de profundidade, síntese de Zeólita e recuperação de metal valioso. 

Devido a sua capacidade de utilizar resíduos em sua composição, o 

Geopolímero consegue agregar valor à cadeia sustentável do carvão, já que tal uso pode 
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eliminar o descarte desses resíduos em aterros e valas, fator gerador de impacto ambiental. 

O uso desse subproduto soma-se ao tripé da sustentabilidade, formado pelo meio 

ambiental, econômico e social. 

A aplicação do Geopolímero como material cimentício na engenharia é bastante 

amplo, por exemplo, a sua alta resistência a temperaturas elevadas faz com que possa ser 

implementado em edificações como elemento antichamas, outra aplicação, é em reparos 

rápidos, devido a seu endurecimento num menor espaço de tempo (WU et al., 2019). 

Como um dos resíduos da queima do carvão, objetivo desse trabalho foi 

encontrar aplicações e rotas nas quais possibilite a utilização de cinza leve proveniente de 

termoelétrica a carvão. As possibilidades de utilização indicadas são como um agregado 

em pavimentações, na construção de elementos de pavimentação onde tem-se tráfego 

leve, também pode ser implementado na fabricação de peças arquitetônicas. Isso, em uma 

grande escala, proporciona um valor agregado ao resíduo. 

 

2 METODOLOGIA 

O Geopolímero é obtido a partir de formulações que respeitem razões molares 

dos óxidos, esse cálculo define as formulações, amplamente discutidas na literatura. Os 

parâmetros de razões molares ideais apresentados na Tabela 1 foram norteadores para o 

trabalho, na busca por obter a resistência mecânica necessária para aplicação na 

construção civil. 

Tabela 1 - Razões molares de referência. 

Relação de óxidos Razão molar 

SiO
2
/Al

2
O

3
 3,30 – 4,50 

Na
2
O/Al

2
O

3
 0,80 – 1,60 

Na
2
O/SiO

2
 0,20 – 0,48 

H
2
O/Na

2
O 10,0 – 25,0 

Fonte: DAVIDOVITS; DAVIDOVICS; DAVIDOVITS (1994). 

Através da Equação (1) calcula-se a razão molar entre SiO2 e Al2O3, o número 

de moles de SiO2 de uma composição se dá pela multiplicação do percentual de SiO2 

presente na matéria-prima (X (SiO2)) pela massa adicionada desta na formulação, dividido 

pela massa molar do SiO2. 
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A partir o número de moles de cada óxido para cada composição, obtém-se as 

razões molares, calculado após a caracterizações dos insumos usados. 

As matérias primas foram submetidas a caracterização por meio de Difração de 

Raio X (DRX) e de Fluorescência Raio X (FRX) afim de encontrar o estado amorfo e 

quantidade de óxidos. 

 Para a formulação do Geopolímero utilizaram-se ativadores alcalinos, tais como 

Hidróxido de sódio, Silicato de Sódio, os precursores empregados foram: Metacaulim; Cinza 

leve e mais água adicionada.  

O percentual das taxas de sílica (SiO2) e alumina (Al2O3) tem destaque em 

comparação aos outros elementos, isso ajuda na formação geopolimérica. Tem-se que 

analisar a influência do Fe2O3 e do CaO no desenvolvimento do produto. 

Os elementos em maior quantidade são sílica (SiO2) e alumina (Al2O3), 

fundamentais para formação do Geopolímero. Na obtenção do Geopolímero, misturou-se 

o metacaulim e a cinza leve, depois acrescenta-se os líquidos, no caso, hidróxido de sódio, 

silicato de sódio e água seguindo o procedimento da Figura 4. 

A moldagem fez-se em formas cilíndricas, logo 24h de cura em temperatura 

ambiente, verifica-se o endurecimento das amostras. As formulações das quais 

mantiveram-se estáveis sinalizam a formação geopolimérica, já as instáveis são avaliadas 

e aferido tal comportamento, e assim feito reformulações. Com as formulações que 

permaneceram estáveis fez-se corpos de prova de 100mm de diâmetro por 200mm de 

Figura 1 - Esquemático de fabricação dos corpos de prova. 

Fonte: autores (2019). 
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altura, conforme cita a ABNT (2015), para teste de resistência a compressão, realizados 

em uma máquina universal de ensaios EMIC, com 14 dias de cura. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para calcular a razão molar fez-se a caracterizações dos insumos usados, a 

Tabela 2 apresenta o resultado da análise química, com os valores dos óxidos. 

Tabela 2 – Caracterização dos insumos utilizados na composição do Geopolímero. 

Óxidos Massa molar Metacaulim Cinza leve 
Silicato de 

sódio 
Hidróxido de 

sódio 

SiO2 60,08 59,9 66,2 32,5 0 

Al2O2 101,96 32,5 20,8 0 0 

Na2O 61,96 0,2 0,2 15 38,4 

H2O 18 0 5,4 53 49,55 

Fonte: autores (2019). 

 

Os aluminossilicatos foram caracterizados quimicamente, por meio de DRX 

(Difração de Raio X), com o objetivo de identificar o caráter amorfo e as fases presentes. 

 

Percebe-se um nimbo amorfo durante o grau 15 e 30, mesmo com fases 

cristalinas definidas, contribui com a interação da cinza com o Geopolímero, de modo ativo. 

Figura 2 – Análise de Difração de Raio X (DRX)  da cinza leve. 

Fonte: autores (2018). 
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A resolução da análise química por meio de DRX do metacaulim é demonstrada 

na Figura 3 

 

Os resultados obtidos foram os esperados, devido a interação entre sílica e 

alumina, entre os graus 15 e 30 tem-se um halo, que contribui para geopolimerização nas 

fases. 

Afim de identificar e quantificar os óxidos que as compõe e a presença dos 

elementos sílica e alumina na cinza leve (Tabela 4) e no metacaulim (Tabela 5) fez análise 

química por meio de FRX (Fluorescência de Raios X). 

Nesse trabalho focou-se no encontro das melhores resistências, valores e 

resultados de tais ensaios (tabela 6).  

Tabela 6 – Resultado dos testes de resistência à compressão das melhores formulações. 

Formulação 1 2 3 4 5 

Razão molar 

SiO2/Al2O3 4,62 4,57 4,38 4,54 3,94 

Na2O/Al2O3 0,69 0,63 0,74 0,69 0,68 

Na2O/SiO2 0,15 0,14 0,17 0,15 0,17 

H2O/Na2O 10,83 13,55 10,77 14,66 11,72 

Resistência mecânica (MPa) 53,22 49,7 44,1 57,6 37,6 

Fonte: autores (2019). 

Ao analisar a Tabela 6, percebeu-se a influência de dois fatores para a 

resistência mecânica alcançar valores desejados, um desses fatores é a maior relação 

SiO2/Al2O3, de acordo com  PIMRAKSA et al. (2011) a maior presença de Sílica e Alumina 

Figura 3 - Resultado da análise de DRX do metacaulim. 

Fonte: autores (2018). 
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aumenta a quantidade da dissociação dos íons. Essa dissociação é gerada pela presença 

de NaOH, que forma o gel de aluminossilicato (RIVERA et al., 2019). 

Outro fator de influência notado foi a razão molar H2O/Na2O, colaborando na 

dissolução dos ativadores alcalinos e consequentemente melhorando a reação 

geopolimérica. A amostra 4 apresentou a maior resistência mecânica, comparando-a com 

a amostra 1, as duas tem as razões Na2O/Al2O3 e Na2O/SiO2 iguais, e a razão SiO2/Al2O3 

estão próximas, com uma diferença de pouca influência, porém, na quantidade de água 

essa diferença já torna-se relevante, mostrando essa quantia ser a próxima da ideal para 

formulações futuras. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho foi ao encontro de rotas para aplicação da cinza leve, resíduo 

proveniente de termoelétricas a carvão, por meio da formulação de Geopolímero. Na 

literatura encontrou-se referências para servir como base para a execução do projeto. 

Assim descobertas as matérias primas necessárias fizeram-se as análises químicas, com 

intuito de verificar as quantidades óxidos e então calcular as razões molares ideais para a 

produção das argamassas e aferindo quais as melhores formulações e posteriormente a 

fabricação de corpos de prova para ensaios mecânicos, afim de identificar resistências à 

compressão que alcancem valores de aplicação. Aferiu-se no decorrer do trabalho que a 

quantidade de sílica e alumina, assim como o teor de ativadores alcalinos tem influência 

nas propriedades do produto. Concluiu-se de que não há um único fator colaborativo ao 

aumento da resistência mecânica, portanto, tem-se uma dificuldade em estabelecer uma 

variável de controle permanente. Apesar disso, os resultados obtidos foram satisfatórios, 

com valores de até 57,6MPa de resistência compressiva, com isso, identificou-se a 

possibilidade de aplicação do Geopolímero na área da construção civil e também 

arquitetônica, isso gera consequência positivas, já que o uso de um resíduo inicialmente 

não usual, possa a vir atribuir valor ao processo de produção e utilização do carvão. 
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Resumo: A Plant for the Planet Araranguá é uma iniciativa alemã que tem atuado por meio de um projeto de 
extensão na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) desde 2017. O objetivo do projeto é plantar 1 
trilhão de árvores e incentivar o diálogo sobre a crise climática e os problemas ambientais através de 
academias (oficinas) para aqueles que sabem agir, isso é, as crianças. As academias para formação de 
embaixadores da justiça climática possibilita que crianças e jovens ganhem confiança, a fim de fazerem a 
diferença mudando o panorama climático mundial começando pelo seu entorno. Em 2019, destaca-se a 
expansão da região de atuação da Plant for the Planet para os municípios de Arroio dos Silva, Criciúma e 
Maracajá. Adicionalmente, a elaboração da primeira cartilha está em andamento e logo estará disponível para 
auxiliar as escolas que têm interesse em começar projetos de conscientização ambiental a partir das 
metodologias da Plant for the Plant e apoiar a segunda fase do projeto, isto é, a formação dos clubes. 
 
Palavras-Chave: Plant for the Planet, Liderança, Sustentabilidade, Educação, Meio Ambiente. 

 
 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A Plant for the Planet (PftP) é uma organização não governamental germânica que 

tem por objetivo combater a crise climática plantando árvores no mundo inteiro. A 

organização foi iniciada pelo alemão Felix Finkbeiner quando tinha 9 anos de idade em 

2007. Desde 2017 as iniciativas da PftP têm ocorrido no sul de Santa Catarina por meio de 

uma projeto de extensão executado em parceria com a Universidade Federal de Santa 

Catarina. Atualmente conta com bolsistas e voluntários da graduação em Engenharia de 

Energia e da Pós-Graduação em Energia e Sustentabilidade. 

Entre 2017 e 2018 o projeto promoveu várias oficinas para formação de 

embaixadores da justiça climática, ou seja, de crianças e jovens que aprenderam conceitos 

relacionados às mudanças climáticas e como o plantio  de árvores pode minimizar seus 

efeitos.Nas oficinas foi possível abranger muitos alunos para tratar sobre proteção 

climática, plantar mudas de árvores e motivá-los a se tornarem multiplicadores. Neste 

período o projeto foi executado principalmente junto às escolas do município de Araranguá. 

A partir de 2019 houve uma expansão para as escolas dos municípios do extremo sul de 

Santa Catarina.  
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As atividades seguem sendo realizadas em Araranguá e em cidades como Balneário 

Arroio do Silva, Criciúma, Forquilhinha e Maracajá.  Neste trabalho serão relatados e 

discutidos os resultados obtidos pelo projeto de extensão como realização de oficinas, 

distribuição de mudas e mutirões de plantio entre março e agosto de 2019.  

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Oficinas ou academias  

 

Uma academia da Plant for the Planet é uma oficia de um dia no qual crianças e 

jovens embaixadoras da justiça climática capacitam e motivam outras crianças a entrarem 

em ação e salvar o mundo. O método consiste em organizar essas academias para alunos 

de escolas com o objetivo de ensiná-las sobre as condições climáticas do planeta. Elas são 

esclarecidas sobre as injustiças das mudanças climáticas. Portanto, são motivadas, a se 

tornarem corresponsáveis pelo seu futuro, plantando árvores, estabelecendo e colaborando 

na implementação e expansão dos conhecimentos e de uma agenda verde para seu 

município. 

Para uma academia (oficina) existe um planejamento já pré-estabelecido pela equipe 

que deve ser seguido. Geralmente uma academia acontece em um colégio com crianças 

de 9 a 14 anos idade. A oficina inicia com uma breve apresentação da equipe e, em seguida, 

é realizada uma palestra com os embaixadores já formados por outras academias ou, se 

não houver, por um co-moderador. Na sequência é feito o  jogo do mundo. Trata-se de um 

jogo em que se tem um mapa mundi e três grupos de peças que representam a riqueza, a 

população e a emissão  de CO2. Os participantes devem espalhar as peças pelo mapa. 

Após jogarem o moderador lê as respostas corretas e começa a discussão sobre o assunto. 

Em seguida, é iniciada a nova fase da oficina, ou seja, o plantio de mudas. Para 

tanto, é planejado o local com o órgão competente da prefeitura se for em locais externos 

à instituição educacional. Também é possível realizá-lo dentro das dependências do 

colégio. As plantas geralmente são recebidas por meio de doação. Antes desta ação, é 

explicado para as crianças os cuidados necessário para um bom plantio e para manter a 

planta viva.  

Após o término desta atividade se inicia outra chamada ‘Café do Mundo’. Nesta fase 

as crianças são divididas em quatro grupos. Cada grupo recebe uma folha grande e 

canetas. Então é pedido para que elas discutam e estabeleçam metas de plantio e outros 

projetos ambientais para suas escolas também e como alcançar mais pessoas para a 

causa.  

ISSN: 2526-4044 p. 875 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

Na última atividade as crianças têm a oportunidade de finalmente se apresentarem 

e falarem sobre o que aprenderam na frente de todos. Também é encorajado a prática de 

feedback entre elas. Desta forma, podem aperfeiçoar sua apresentação e ganhar confiança 

para repeti-la em locais públicos como escolas, prefeituras. Por fim, as crianças recebem 

um certificado de embaixadores da justiça climática. A metodologia é reconhecida pela 

UNEP (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente). Para a cerimônia de 

certificação são convidadas autoridades locais, e nesta é realizada novamente a mesma 

palestra porém agora com as crianças mais participativas na academia, essas passam por 

um treinamento durante o café do mundo.  Conforme, pode ser observado na figura 1 são 

apresentadas as etapas de uma  academia. 

 

Figura 01 – Etapas de uma academia: 1. Apresentação inicial e Jogo do mundo, 2. 
Treinamento retórico e Plantio, 3. Desenvolvimento do café do mundo e o trabalho de 

feedback, 4. Apresentação final e Certificação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Fonte:os autores 

 

2.2. Distribuição de mudas  

 

Para estas ações a equipe PftP cria um planejamento (local, data, evento) com 

instituições parceiras. Em seguida, o doador de mudas é contatado. Geralmente, a 

fundação do meio ambiente do município é a doadora, mas também é possível que outras 

organizações façam este papel. 

Normalmente é montado um estande de exposição. Desta forma,  além da doação 

das mudas é realizado o jogo do mundo (explicado no item 2.1) e informações sobre as 

atividades da PftP são disseminadas. As ações de distribuição de mudas geralmente são 
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realizadas em dias comemorativos, como dia da árvore ou da água ou em conjunto com 

eventos na cidade. Na figura 2 um exemplo de distribuição de mudas: 

 

Figura 2 - Distribuição de mudas no evento 2º Challenge Morro dos Conventos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: os autores 

 

2.3 Mutirões de plantio  

  

O planejamento de um mutirão começa com a definição das possíveis datas e locais 

de plantio. Esse é normalmente organizado em conjunto com o órgão competente da 

prefeitura do município e/ou doador de mudas. Neste evento também acontece uma 

palestra ministrada pelos embaixadores já formados pelas academias mostrando o que foi 

aprendido por eles, como a importância de plantar árvores . Este é um momento em que 

as pessoas colocam a mão na massa e plantam muitas árvores. Por este motivo, é feita 

uma divulgação nas mídias sociais da PftP e da região.  

Na figura 3 um exemplo de um mutirão de plantio. 
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Figura 3 - Mutirão de plantio no IFSC 

 

Fonte: os autores 

 

A principal proposta das oficinas, distribuição de mudas e mutirões de plantio é 

motivar as crianças a tomarem a linha de frente. Espera-se que elas possam criar clubes 

PftP nas suas escolas, a fim de  elaborar projetos para sua região.   

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em 2019, o projeto avançou de modo significativo expandindo as atividades para 

outros municípios do extremo sul de Santa Catarina como Balneário Arroio do Silva, 

Criciúma, Forquilhinha e Maracajá, além de continuar o trabalho em Araranguá. Foi iniciada 

a elaboração de uma cartilha informativa para apoiar as escolas que têm interesse em 

começar projetos de conscientização ambiental ou dar continuidade à iniciativa, criando 

clubes PftP. Os clubes são considerados a fase mais ativa em que as crianças já formadas 

como embaixadores da justiça climática iniciam atividades de forma independente junto 

com outras crianças. 

A expansão começou pelas cidades vizinhas como Balneário Arroio do Silva em 

abril, onde quarenta crianças da Escola Estadual de Ensino Básico Apolônio Ireno Cardoso 

participaram de uma “imersão” na natureza ocorrida no Camping e Pousada Serra e Mar, 

conforme figura 4. Nesse dia foram realizadas apresentações dos embaixadores já 

formados, o treinamento para se tornar um embaixador da justiça climática e o plantio de 

cem mudas de árvores nativas. O evento também contou com a presença da ARTV que fez 
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uma reportagem durante a academia e entrevistas com as crianças que relataram sobre a 

importância de cuidarmos do planeta.   

 

Figura 4 - Academia em Arroio dos Silva 

 

Fonte: os autores 

 

Figura 5 - Academia em Maracajá 

 

Fonte: os autores 

 

Uma grande academia também aconteceu em maio no município de Maracajá, 

conforme figura 5. O encontro contou com quarenta e três crianças das escolas E.E.B.M 

Eulália Oliveira de Bem, E.E.B. Eufrazio Avelino Rocha, E.E.B.M. Nivaldo José Rosa e 

E.E.B Manoel Gomes Baltazar que plantaram aproximadamente sessenta árvores.  Desse 

modo, além do plantio, as crianças puderam entender na prática a importância de suas 

ações no combate das mudanças climáticas. A oficina ocorreu no Parque Ecológico de 

Maracajá que é exemplo de proteção das espécies de mata atlântica. Seguindo os 
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ensinamentos passados na academia, as crianças já realizaram seu primeiro projeto, 

distribuindo duzentas mudas durante a XXVIII Festa do Colono, conforme figura 6,no dia 

20 de julho no Centro Esportivo de Maracajá. 

 

                                                  Figura 6 - Festa do Colono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: os autores 

 

A PftP marcou presença em diversos eventos distribuindo mudas, conversando com 

a população e jogando o Jogo do Mundo, que é uma das etapas do treinamento dos 

embaixadores da justiça climática durante as academias. Como o que ocorreu no dia 5 de 

maio durante o 2° Challenge Morro dos Conventos, conforme a figura 7, e na comemoração 

do Dia Mundial da Água 2019 em Criciúma com apoio da Famcri - Fundação do Meio 

Ambiente de Criciúma. 

 

Figura 7 - Distribuição de mudas no  2° Challenge Morro dos Conventos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: os autores 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Plant for the Planet em Araranguá tem apresentado resultados satisfatórios desde 

sua criação em 2017. A partir desse momento, foi possível realizar 8 academias 

responsáveis pela formação de aproximadamente 230 embaixadores na região. Além 

disso, foram plantadas aproximadamente 149 árvores na cidade de Araranguá. 

No primeiro semestre de 2019, com a expansão das atividades para as cidades 

vizinhas, foram realizadas ao todo duas grandes academias nas cidades de Balneário 

Arroio do Silva e Maracajá. Com isso, foram plantadas aproximadamente 210 mudas de 

árvores nativas durante as oficinas e mutirões. Além das 200 mudas que foram distribuídas 

durante os eventos.  

 A partir disso, considera-se que resultados foram obtidos principalmente pela boa 

aceitação da metodologia das academias PftP na região e pela oportunidade de expansão 

criada por essa.  Nesse sentido, o próximo passo para seguir expandindo os horizontes da 

PftP é distribuir o conhecimento, experiências e o contato das instituições apoiadoras do 

projeto através de um guia. A cartilha inspirada no livro “ Árvore por Árvore” produzido por 

Felix Finkbeiner e seus amigos tem como objetivo dar continuidade iniciativa dentro das 

escolas por meio dos clubes. O lançamento da cartilha está previsto para o segundo 

semestre de 2019 em formato físico e digital (ebook). 
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Resumo: A energia eólica é uma fonte alternativa aos combustíveis fósseis e seu uso cresce na matriz 
energética global. Através da análise dos ventos é possível verificar a viabilidade da exploração eólica numa 
região a partir da velocidade dos ventos, direção e cálculos de densidade de potência. Esta pesquisa busca 
dar continuidade aos trabalhos de avaliação de potencial eólico no Brasil, dando foco a medições in situ dos 
ventos offshore na costa sul de Santa Catarina. A média anual da velocidade do vento a 109 m acima do nível 
do mar foi de 6,01 m s-1 e o desvio padrão médio foi de 3,57 m s-1. As médias mensais variaram de 4,6 a 8,1 
m s-1 com os meses de outubro e novembro tendo os valores maiores. Os resultados obtidos com a presente 
pesquisa permitem concluir que a região sul do litoral catarinense tem regularidade de magnitude e direção 
dos ventos nos últimos 3 anos, isso é favorável para fomentar a exploração do potencial eólico offshore. 
 
Palavras-Chave: Vento offshore, LIDAR, energia. 

 
1 INTRODUÇÃO 

A energia dos ventos em alto mar ou “energia eólica offshore” é uma das formas 

mais promissoras de aproveitamento da energia oceânica nos próximos anos. A tecnologia 

de turbinas eólicas e de fundações é madura, possibilitando a instalação de parques eólicos 

com fundações fixas ao fundo oceânico entre 0 e 50 m de profundidade (RODRIGUES et 

al., 2015). Atualmente, há cerca de 23,1 GW de capacidade instalada mundialmente. A 

maioria dos projetos estão situados na Europa, bem como na China, Coréia do Sul, Japão, 

Taiwan e, mais recentemente, Estados Unidos (GWEC, 2019). Ventos possuem maior 

densidade energética e menos turbulência sobre os oceanos, o que vem motivando o 

projeto de grandes grids de geração na Europa (MANWELL et al., 2010, KEMPTON; 

GARVINE, 2008).  

No Brasil, a energia eólica vem sido tradicionalmente explorada em regiões 

continentais, o que corresponde a 15,8 GW (9,09%) de capacidade instalada (ANEEL, 

2019). Amarante et al. (2001) estimaram um potencial terrestre de 143,5 GW na altura de 

50 m. Estimativas recentes sugerem 880 GW a 100 m (FAPESP, 2016). Pimenta et al. 

(2017) estimaram um potencial offshore de 1,0 TW entre 0 e 50 m de profundidade, 

indicando a plataforma continental Norte (AP, PA), Nordeste (PI, CE, RN e PB), Sudeste 

(ES, RJ) e Sul (SC, RS) como regiões promissões a exploração offshore. Esta pesquisa 

busca dar continuidade aos trabalhos de avaliação de potencial eólico no Brasil, dando foco 

a medições in situ dos ventos offshore na costa sul de Santa Catarina. 
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2 METODOLOGIA 

Com o objetivo de realizar medições dos oceanos e atmosfera, mas com a 

vantagem de uma plataforma fixa, segura, de baixo custo de manutenção, fácil 

acessibilidade e possibilidade de apoio a outros projetos, foi construída a Base de 

Observações do Oceano e Atmosfera (BOOA) com recursos do CNPq (406801/2013-4), 

através de uma parceria realizada entre a UFSC e a empresa Plataforma de Pesca 

Entremares, localizada em Balneário Arroio do Silva, SC.  

 

Figura 01 – Fotografia aérea da plataforma de pesca e laboratório e BOOA 

 
Fonte: http://ppgoceano.paginas.ufsc.br/infraestrutura/. Acessado em: 18/04/2019. 

 

Desde dezembro de 2016, a BOOA abriga na laje de suas dependências o 

perfilador de ventos LIDAR, equipamento que realiza medições de vento em onze diferentes 

faixas de altura, variando entre 10 e 300 m de altura a partir de sua janela de medição. 

Como está instalado a 10 m acima do nível médio do mar, as medições ocorreram nas 

altitudes de 20, 30, 48, 49, 69, 89,109, 149, 169, 189, 209 m acima do nível médio do mar. 

Neste trabalho, foram utilizados dados de agosto de 2018 a julho de 2019. 

Foram realizadas visitais semanais à BOOA com o intuito de coletar os dados e 

realizar as atividades de manutenção no perfilador LIDAR. A coleta dos dados contava com 

o auxílio de um computador e do software Waltz, desenvolvido pela companhia fabricante 

do perfilador. Já as atividades de manutenção do LIDAR consistiram em verificar seu 

funcionamento, realizar lavagem externa para diminuir a corrosão e a necessidade de 

possíveis trocas de componentes, pois o equipamento se encontra em um ambiente 

extremo e marinho.  

A análise das séries temporais foi feita a partir dos dados médios a cada intervalo 

de 10 minutos calculados previamente pelo LIDAR. Depois, foi utilizada a ferramenta 

computacional MatLab para analisar os dados obtidos.  
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Além de medir as velocidades do vento, o LIDAR conta com uma estação 

meteorológica equipada com um GPS integrado na qual mede as coordenadas geográficas, 

a umidade e a temperatura do ar e a pressão atmosférica. Entretanto, essa estação parou 

de operar em maio de 2018. Desta maneira, as variáveis do GPS têm valores de “#N/A”, 

expressão que o LIDAR atribui quando não há valor. Isso tornou-se uma dificuldade durante 

a leitura dos dados já que o software utilizado não reconhecia variáveis com a expressão 

“#N/A”. Então, para contornar o problema, cada arquivo teve a expressão alterada para 

“NaN”, tornando os dados legíveis para o MatLab.  

Com os dados carregados e salvos no computador, foi possível iniciar as 

primeiras plotagens das séries temporais de velocidades do vento, direção do vento, 

intensidade de turbulência e densidade de potência. 

A partir da série temporal da velocidade do vento, calculou-se a densidade de 

potência Pd (W m-2) a partir da seguinte equação: 

𝐏𝐝(𝐔) =
𝟏

𝟐
𝛒𝐔𝟑  

onde U é a velocidade do vento, em m s-1
, e a densidade do ar ρ foi considerada igual a 

1,083 kg m-³ segundo Pereira (2009, p. 69). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 01 apresenta os dados estatísticos de velocidades máxima, mínima e 

média e o desvio padrão no período entre agosto e dezembro do ano de 2018 e entre 

janeiro e julho de 2019. 

 

Tabela 01 – Estatísticas da velocidade do vento (m s-1) a 109 m 

Fonte: Os autores 

 

A partir da tabela 01, podemos verificar que a média anual da velocidade do 

vento a 109 m acima do nível do mar foi de 6,01 m s-1 e o desvio padrão médio foi de 3,57 

m s-1. As médias mensais variaram de 4,6 a 8,1 m s-1 com os meses de outubro e novembro 

tendo os valores maiores. Esses valores foram muito próximos aos encontrados por Mattos 

Pires (2019) para os dados de vento de 2017 para o mesmo local, a média anual 

corresponde a 6,5 m s-1 e desvio padrão de 2,8 m s-1. As médias mensais variaram de 4,5 

Meses 

Estatísticas Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

Média 5,62 6,06 7,33 8,07 6,63 6,77 5,44 5,54 5,18 5,21 4,68 5,67 

Máximo 51,63 24,41 33,00 56,04 21,25 18,19 17,74 65,18 17,29 20,03 60,17 23,19 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Desvio 
Padrão 

3,46 4,10 3,99 4,36 3,85 3,76 3,07 3,36 3,19 3,14  3,16   3,37 
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a 7 m s-1. A semelhança entre os dados mostra que desde 2017 até 2019, há um padrão 

dos ventos da região. 

As Figuras de 2 a 5 apresentam as séries temporais de velocidade de vento na 

altura de 99m - altitude de 109m - para cada trimestre. 

 

Figura 02 – Velocidade de vento para agosto, setembro e outubro de 2018 a 109 m 

 

Fonte: Os autores 

 

Figura 03 – Velocidade de vento para novembro e dezembro de 2018 e janeiro de 2019 a 

109 m 

 
Fonte: Os autores 

 

As Figuras de 6 a 9 apresentam as séries temporais de densidade de potência 

na altura de 99 m - altitude de 109 m - para cada trimestre. Os meses da primavera 

apresentaram as séries temporais de densidade de potência com mais picos. 
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Figura 04 – Velocidade de vento para fevereiro, março e abril de 2019 a 109 m 

 

Fonte: Os autores 

 

Figura 05 – Velocidade de vento para maio, junho e julho de 2019 a 109 m 

 

Fonte: Os autores 

 

Figura 06 – Densidade de potência para agosto, setembro e outubro de 2018 a 109 m 

 

Fonte: Os autores 
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Figura 07 – Densidade de potência para novembro e dezembro de 2018 e janeiro de 

2019 a 109 m 

 

Fonte: Os autores 

 

Figura 08 – Densidade de potência para fevereiro, março e abril de 2019 a 109 m 

 

Fonte: Os autores 

 

Figura 09 – Densidade de potência para maio, junho e julho de 2019 a 109 m 

 

Fonte: Os autores 
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Ortiz (2011) já apontava a costa sul brasileira, entre a costa sul de SC e a costa 

sul do RS, como apresentando grande potencial para geração de energia eólica. No 

presente trabalho a densidade de potência média foi de 287 W m-2. 

A Figura 10 apresenta a ocorrência da direção para os dados de vento no 

período para diferentes alturas. A partir de análises realizadas por Pires et al.(2017, p. 

1385), ventos de nordeste e sudoeste são mais predominantes na região. Pela análise da 

Figura 10, é perceptivel a predominancia dos ventos nas mesmas direções encontrada por 

Pires. Para os ventos de nordeste, Mattos Pires et al. (2017) conclui que a exploração deve 

ocorrer na costa ou em alto mar (offshore) devido ao pouco efeito da rugosidade com o 

solo. Os ventos de sudeste ocorrem devido à passagem de frentes frias provenientes do 

sul. Tais ventos são mais intensos que ventos de nordeste e favorecem a geração eólica. 

 

Figura 10 – Ocorrência das direções de vento para alturas de 10 m, 79 m, 99 m e 199 m. 

 

Fonte: Os autores 

 

Na Figura 10, o níveil de medição a 10 m de altura apresentou uma maior 

variabilidade direcional devido à proximidade da superfíciel, sofrendo mais efeito da 

rugosidade. Conforme os níveis aumentaram de altura, nota-se melhor a predominância 
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das direções de nordeste e sudoeste na região, além da presença de maiores velocidades 

do vento.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos com a presente pesquisa permitem concluir que a região 

sul do litoral catarinense tem regularidade de magnitude e direção dos ventos nos últimos 

3 anos, isso é favorável para fomentar a exploração do potencial eólico offshore. A 

densidade de potência média no local de estudo correspondeu a trabalhos anteriores para 

a altitude 109 m. Alguns valores de velocidade máxima de vento apresentaram-se um 

pouco elevados em comparação a trabalhos anteriores. 
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Resumo: O presente relatório de pesquisa visa descrever o desenvolvimento de sabonetes contendo extrato 
seco de cascas de bananas (Musa sp.), com potencial cicatrizante de feridas cutâneas, tendo em vista que 
as cascas de banana vêm sendo muito utilizadas há bastante tempo na medicina popular para o tratamento 
de feridas, queimaduras e fissuras cutâneas, sabendo que a casca de banana é um resíduo agroindustrial 
gerado em grande quantidade e que, atualmente, a bananicultura é uma atividade econômica bastante 
explorada em Santa Catarina, pretende-se estudar as propriedades farmacológicas das cascas de banana e 
fabricar sabonetes com potencial cicatrizante que contenham este resíduo. Na literatura encontra-se poucos 
relatos do aproveitamento deste rejeito e de suas propriedades farmacológicas, sendo que em patentes, estão 
descritos apenas processos de extração ou utilização das substâncias que atuam na cicatrização em 
fármacos, porém estas não são provenientes das cascas da banana. Para comprovar  a eficácia dos 
sabonetes produzidos, foram realizados alguns testes físico-químicos e microbiológicos, que apresentaram 
resultados positivos quanto a qualidade dos sabonetes. 

Palavras-chave: Casca da banana; Sabonete; Cicatrização; Sustentabilidade; Resíduo Agroindustrial. 

  

 1 INTRODUÇÃO 

 

No ano de 2016, a produção mundial de bananas atingiu cerca de 113 milhões 

de toneladas, sendo que o Brasil foi o quarto maior produtor da fruta, responsável por 

aproximadamente sete milhões de toneladas (EMBRAPA, 2016). Sabe-se que o produtor 

rural e o consumidor comum interessam-se, normalmente, apenas pela polpa da banana, 

ou seja, a parte comestível da fruta, sendo as cascas e coroa geralmente descartadas ou, 

às vezes, utilizadas para alimentação animal e compostagem (CHARRIER et al., 2004). Ao 

serem descartadas inadequadamente e em grandes quantidades, tanto as cascas quanto 

a coroa da banana podem causar impactos ambientais, sendo possível citar, por exemplo, 

a elevada demanda bioquímica de oxigênio necessária para sua degradação em ambientes 

aquáticos, devido a sua grande quantidade de carboidratos, o que pode acabar reduzindo 

populações de animais aquáticos e provocar desequilíbrio naquele ecossistema (ZHANG 

et al., 2005). 

Pode-se citar, também o uso da casca da banana na medicina popular, para o 

tratamento de irritações acne, verrugas, na redução de manchas e marcas na pele, para o 

alívio da vermelhidão, inchaço e coceira na região picada por insetos, assim como para a 
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cicatrização de ferimentos, pois essas cascas apresentam em sua composição os 

flavonoides e os taninos, que são substâncias capazes de realizar reações ou inibir a 

proliferação enzimática, ajudando na cicatrização de ferimentos.  

Cada vez mais, vêm surgindo pesquisas e desenvolvimentos de novos produtos 

para a reutilização deste resíduo. Nos últimos anos a casca da banana vem sendo utilizada 

para a fabricação de farinhas alimentícias, doces e outros produtos comerciais. Além disso, 

este mesmo resíduo tem se tornado objeto de estudo da comunidade científica para a 

produção de álcool, metano e até mesmo adsorventes para purificação de água (PEREIRA, 

2010) e podem até ser encontrados artigos relatando o efeito de cicatrização causado pela 

aplicação de produtos contendo extratos da casca de banana, como os de Pereira (2010) 

e de Almeida (2014), em peles lesionadas de animais, ou até mesmo em testes in vitro. 

Tendo em vista que pesquisas indicam que os sabonetes possuem diversos 

benefícios quando usados em qualquer fase da cicatrização, liquefazendo as crostas e 

escaras e pode agilizar o desbridamento, processo da retirada do tecido não vitalizado, 

para o tecido definitivo (MANDELBAUM; SANTIS; MANDELBAUM, 2003) objetivou-se 

produzir um sabonete contendo extrato de casca de banana, que pudesse auxiliar no 

processo de cicatrização e testar o potencial cicatrizante dos sabonetes produzidos.  

 

2 METODOLOGIA 

2.1 PRODUÇÃO DO EXTRATO DA CASCA DA BANANA 

Após o recolhimento as cascas são limpas em água corrente e secas em estufa 

por um período de 15 horas a 66 ºC, com o intuito secar as cascas preservando os 

compostos atuantes na cicatrização da pele. baseando-se na metodologia proposta por 

Torrezan, Freire e Correa (1999). Para a obtenção do extrato em pó, as cascas foram 

trituradas em liquidificador e moinho de facas.   
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2.2 PRODUÇÃO DOS SABONETES 

 

Para a obtenção dos sabonetes é necessário que ocorra uma reação de 

saponificação, onde, ao adicionar uma base forte, lipídios, como óleos e gorduras vegetais, 

sofrem hidrólise. Ou seja, para que ocorra a produção do sabonete são necessárias: uma 

base forte e uma gordura ou óleo vegetal, podendo ser utilizados também componentes 

opcionais corantes e essências aromatizantes.  

A base forte selecionada para a produção dos sabonetes foi o hidróxido de sódio 

(NaOH), e lipídeos são os óleos de soja e de coco e o azeite de oliva. O sabonete produzido 

com estes três lipídeos vegetais possui características hidratantes e cremosas. 

A metodologia aplicada para a produção dos sabonetes é descrita por Maine 

(1995), onde a mistura dos óleos, passa por aquecimento até homogeneização. Após isso, 

essa mistura é resfriada naturalmente, até que se atinja a temperatura de 45 ºC, para que 

então possa-se adicionar a solução de NaOH e, por fim, o extrato seco da casca de banana. 

Após homogeneização, a mistura é colocada em formas de silicone, onde fica 

durante 24 horas, em temperatura ambiente, para o endurecimento do sabonete.  

 

2.3 TESTES DE QUALIDADE 

Finalizada a etapa de produção, os sabonetes produzidos e sabonetes de origem 

comercial passaram por testes relacionados às características físicas, baseados na 

metodologia proposta por Barbizan, Ferreira e Dias (2013).  

Com o intuito de comparação, foram realizados os mesmos testes em sabonetes 

de origem comercial.  
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2.3.1 Peso Médio 

Três unidades com volume de 1 cm³ do sabonete são pesadas em balança 

semianalítica, possibilitando assim o cálculo do peso médio (BARBIZAN, FERREIRA E 

DIAS, 2013). 

 

2.3.2 Perda de massa e Absorção de água 

São imersas três unidades dos sabonetes em béqueres contendo 250 mL de 

água deionizada, ficando em repouso por 24 horas. Finalizado este período, os sabonetes 

passam por pesagem, possibilitando a obtenção da massa (m2) (BARBIZAN, FERREIRA E 

DIAS, 2013). 

Após pesagem, os sabonetes são envoltos por papel toalha, permanecendo 

neste estado por duas horas até que haja nova pesagem, obtendo a massa final (m3). 

Podendo-se assim determinar a absorção de água pela diferença entre m1 e m2.Já a perda 

de massa é calculada pela diferença entre m1 em3. 

A partir do resultado obtido, é possível avaliar esta característica do sabonete a 

partir das faixas comparativas de acordo com os seguintes critérios: Faixa I: % Perda de 

Massa e 0 – 10; Faixa II: % Perda de Massa e 10 – 20; Faixa III: % Perda de Massa e 21 – 

30; Faixa IV: % Perda de Massa e 31 – 40 (DIEZ E CARVALHO, 2000).  

 

2.3.3 Formação de rachaduras 

Os sabonetes são suspensos em béqueres contendo 300 mL de água 

deionizada, durante 24 horas. Após esse período, os sabonetes são secos com papel toalha 

e suspensos no ar, durante 24 horas (BARBIZAN, FERREIRA E DIAS, 2013).  

Também foram realizados testes de rachadura a seco, onde os sabonetes, sem 

passar por imersão, ficaram suspensos durante 14 dias. 

Ambos os testes são realizados em temperatura ambiente e após o tempo total, 

os sabonetes passam por avaliação visual em termos de formação de rachaduras, podendo 

ser classificadas como: muito leves (espessura de um fio de cabelo), leves (fina superfície), 
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médias (evidentes superfícies/interfaces), maiores (toda superfície) e largas (fendas) (DIEZ 

E CARVALHO, 2000). 

 

2.3.4 Formação de espuma 

A partir de uma adaptação do método Ross-Miler, uma solução 5% (m/v) do 

sabonete produzido é transferida para uma proveta, onde são efetuadas agitações manuais 

verticais contabilizadas durante um minuto. Após a agitação, a altura da espuma é medida 

e fica em repouso durante 5 minutos, quando ocorre nova medição da altura, possibilitando 

avaliar a mudança de volume da espuma (SOUZA LORCA, FONSECA E SANTOS, 2009). 

 

2.3.5 Determinação potenciométrica do pH 

 Uma solução aquosa do sabonete 10% (m/m) é submetida a medição de pH, 

com o potenciômetro calibrado em soluções tampão de pH 4 e 7 (BARBIZAN, FERREIRA 

E DIAS, 2013). 

 

2.4 TESTES DE POTENCIAL ANTISÉPTICO 

Para a realização de análises microbianas de cosméticos, a Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA), exige a utilização de microorganismos específicos - 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa - para cumprir 

requisitos de controle de qualidade.  

Por ser voltado para o ensino, o laboratório onde o sabonete foi desenvolvido, 

não possui a estrutura necessária para a realização de tais testes, principalmente por se 

basearem na utilização de microrganismos patogênicos, que poderiam afetar a saúde de 

quem frequenta e utiliza o laboratório, por isso a metodologia foi adaptada para que 

pudessem ser realizados testes de atividade antimicrobiana. 

Para a coleta da biota microbiana, utilizam-se swabs, que são esfregados na 

superfície da pele e, em seguida, passados em placa de petri esterilizadas, contendo o 

meio de cultivo ágar-água.  

Após o período de desenvolvimento, foi selecionada uma colônia de cada placa 

feita, retirada com o auxílio de um bisturi, e inoculada em placas de petri contendo os meios 
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de cultivo Ágar Nutriente ou Sabouraud  e 1 mL da mistura referente a imersão do sabonete 

em 100 mL de água deionizada a temperatura ambiente, por um período de 150 segundos. 

As placas ficaram armazenadas em estufa bacteriológica por um período de 35 dias. 

 

2.5 CONFIRMAÇÃO DA PRESENÇA DE FLAVONÓIDES 

A extração feita para a determinação de flavonoides é descrita por Araújo, Faria 

e Safadi (2014), em que 2 g do extrato seco são adicionados a 30 mL de etanol 70% (v/v), 

havendo a fervura por 5 minutos e posterior filtração. 

Para a revelação, utilizou-se o método de Shinoda, em que há a mistura de 2 mL 

do extrato com 0,5 g de magnésio em fita e 2 mL de ácido clorídrico concentrado. O fim da 

reação é perceptível com a efervescência da mistura. A alteração na coloração para 

vermelho-rósea, indica a presença de flavonoides na amostra.  

 

2.6 CONFIRMAÇÃO DA PRESENÇA DE TANINOS 

Seguindo a metodologia descrita por Migliato et al. (2009), 5 g do extrato seco 

da casca da banana são submetidos ao cozimento em 100 mL de água destilada. Com a 

solução obtida podem ser feitas as seguintes reações de caracterização para apontar a 

presença de taninos: 

Reação com gelatina: Baseia-se na mistura de 2 mL da solução extrativa, com 

duas gotas de ácido clorídrico concentrado e uma solução 2,5% (m/m) de gelatina incolor. 

A formação de precipitado, indica reação positiva para taninos. 

Reação com sais de ferro: consiste na mistura de 2 mL da solução extrativa, com 

10 mL de água destilada e de 2 a 4 gotas de solução de FeCl3 a 1% em metanol. A mudança 

da coloração da solução para verde indica presença de taninos condensados  

 

2.7 CONFIRMAÇÃO DA PRESENÇA DE CATEQUINAS  

Marins et al. (s/d) descreve a metodologia utilizada para a detecção de 

catequinas. Iniciando-se com a solubilização de 100 mg do extrato seco da casca da 

banana em metanol, 1 mL da solução obtida é acidificada com ácido clorídrico, até atingir 

o pH 3. Ao fim, a mistura é aquecida. A presença de catequinas na amostra é indicada por 

uma coloração amarela. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Como o valor da massa média obtida varia de acordo com o volume da fôrma 

utilizada, decidiu-se padronizar o volume dos sabonetes pesados para 1 cm³. o sabonete 

produzido apresentou 1,79 ± 0,2 g, já o sabonete disponível comercialmente apresentou 

massa de 1,57 ± 0,3 g. A Diferença entre o peso médio dos sabonetes produzidos e dos 

comerciais pode se dar, por exemplo, pelas diferentes matérias-primas utilizadas.  

A perda de massa total calculada para o sabonete produzido é de 47,43%, e o 

do sabonete de origem comercial é de 47,22%, o que classifica ambos como faixa IV. Vale 

ressaltar que essa padronização descrita pelo autor, não tem intenção de julgar 

qualitativamente a perda, mas sim quantificá-la.   

A massa de água  absorvida pelos sabonetes foi de cerca de 10%. Considera-

se positivo que o nível de absorção de água seja próximo ao do sabonete disponível 

comercialmente e que a água absorvida não altere suas características físicas.  

No teste de formação de rachaduras utilizando água, o sabonete produzido 

apresentou rachaduras classificadas como muito leves. Já o sabonete de origem comercial 

apresentou rachaduras consideradas médias.  

A altura da espuma obtida nos testes (e visível na tabela 1) para os sabonetes 

produzidos foi de 13,6 cm, após medida imediata e de 2,2 cm após 5 minutos, enquanto a 

medida imediata da altura da espuma dos sabonetes de origem comercial foi de 11,1 cm, 

após 5 minutos a espuma formada media cerca de 0,1 cm.  

Mesmo tendo-se conhecimento de que a espuma não influencie na atividade de 

uma formulação dermocosmética ou medicamentosa, a grande formação de espuma é 

encarada de forma positiva, sendo que a maioria das pessoas prefere utilizar um produto 

que faça uma quantidade maior de espuma, razão pela qual, a importância de se avaliar o 

tamanho da espuma formada e sua manutenção durante um tempo pré-estabelecido. 

(SOUZA LORCA, FONSECA E SANTOS, 2009).  

O pH dos sabonetes disponíveis comercialmente é de 9,2 ± 0,2, já o pH dos 

sabonetes produzidos é de 9,8 ± 0,1 e é considerado aceitável para um sabonete. Mas, 

para os testes microbiológicos, foi necessário neutralizar os sabonetes, para que o pH não 

inibisse o crescimento microbiano.  
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Nos primeiros 25 dias, não foi possível observar crescimento de colônias 

microbianas nas placas contendo o extrato aquoso do sabonete. Após esse período, as 

colônias que cresceram nos 20 dias seguintes não passaram de 1 mm de diâmetro, 

enquanto as colônias presentes nas placas controle tinham diâmetro superior a 0,5 cm.  

Os testes qualitativos para a detecção de taninos, catequinas e flavonóides nos 

sabonetes produzidos apresentaram resultados positivos.  

Com os resultados dos testes microbiológicos e de detecção de taninos, 

catequinas e flavonóides, acredita-se que os sabonetes são realmente capazes de atuar e 

auxiliar no processo de cicatrização de feridas cutâneas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

A partir dos resultados obtidos, considera-se que os sabonetes produzidos 

possuem propriedades organolépticas semelhantes aos sabonetes comercializados em 

farmácias e supermercados atualmente, sendo eficazes às necessidades comuns de 

sabonetes. Também, como citado anteriormente os testes microbiológicos e de detecção 

de taninos, catequinas e flavonóides, apresentaram resultados positivos para a atuação no 

processo de cicatrização de feridas cutâneas, embora ainda haja a necessidade de 

aprimorar os testes microbiológicos, seguindo a metodologia proposta pela ANVISA.  
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Resumo: O presente artigo teve por objetivo revisitar a história da Psicologia Social no Brasil e sistematiza-
la, mesmo que brevemente, para que assim possa servir como instrumento de pesquisa para graduandos 
da área e demais interessados. Para tal efeito fez-se a partir de uma revisão de literatura um breve 
apanhado desde a criação da Psicologia Social com Wundt, entre 1900 e 1920, passando pela crise da 
psicologia social, entre as décadas de 1970 e 1980, até os dias atuais. Com isso, pudemos verificar a 
mudança no eixo epistemológico da psicologia que por muitos anos importou de forma acrítica uma teoria 
psicológica Norte Americana, de caráter experimental, aplicando-a à realidade brasileira sem considerar as 
significativas mudanças no contexto em que os sujeitos estão inseridos. A mudança epistemológica foi 
resultado de uma crise que se instaurou na psicologia, proporcionada pela inquietação e descontentamento 
de alguns profissionais que não concordavam com os rumos teóricos que a psicologia vinha seguindo ao 
longo dos anos. A crise ganhou força e novos modos de fazer psicologia foram surgindo. Assim, se vê 
redesenhar profissionalmente uma psicologia que durante muito tempo serviu as elites e que agora passa a 
despertar para preocupações ligadas a realidade social. A psicologia social pós-crise, pauta-se em teorias 
do conhecimento críticas da realidade social e entende a importância do posicionamento político frente a tal 
demanda. Deixa-se de lado a reinvindicação de uma ciência neutra alterando valores e modos de atuação. 
Por fim, entende-se ser de suma importância, revisitar as teorias que constituem o eixo epistemológico da 
psicologia social para que possamos pautar nossa atuação na autocrítica profissional e assim seguir um 
caminho ético verdadeiramente preocupado com a justiça social.  
 
 
Palavras-Chave: Psicologia social, crise da psicologia, história da psicologia.  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O presente texto tem o objetivo apresentar algumas notas sobre uma  história 

da psicologia social no Brasil, a partir de uma revisão narrativa de literatura. Busca-se 

assim sistematizar de forma introdutória um percurso que culminou na chamada “crise da 

psicologia social”, com o intuito de contribuir para o debate no campo da psicologia e 

ciências humanas. A seleção dá bibliografia utilizada se deu com base na importância 

histórica das obras e dos/as autores/as para o campo de estudos da psicologia social no 

Brasil, tendo em vista o período e o foco do texto. Problematizar a construção de campos 

de conhecimento é fundamental para todas as áreas e pode contribuir para a formação de 

profissionais mais críticos e engajados no enfrentamento de mazelas sociais.  

 

Registros da construção de uma psicologia social no Brasil 

 

É a Wilhelm Wundt que se atribuiu o “ponta pé” inicial da psicologia e da psico-

logia social, entre os anos de 1900 e 1920, na Alemanha. Wundt elaborou uma obra de 

dez volumes chamada Volkerspsychologie (psicologia do povo ou psicologia das massas), 

ISSN: 2526-4044 p. 901 - 1125

mailto:Catarina/Psicologia/camilamaffioleti@hotmail.com


8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 
 

que tinha como objeto de estudo, principalmente, a linguagem, o pensamento, a cultura, 

mitos, religião, costumes e fenômenos correlatados, pois, para ele, esses temas não po-

diam ser reduzidos a consciência individual. (BERNARDES, 2013).  

“Wundt formulou a base de duas perspectivas psicológicas, uma que se refere 

à psicologia experimental (ciência natural) e outra a psicologia dos povos (ciência do espí-

rito)” (ALMEIDA, 2012, p.127). Tal divisão fundamenta duas psicologias com objetos e 

métodos de análise diferentes: “a psicologia experimental usava de métodos laboratoriais 

para analisar certos comportamentos e a dinâmica de consciência do indivíduo, enquanto 

a psicologia dos povos tem base no estudo das religiões, mitos e cultura dos povos” (AL-

MEIDA, 2012, p.127). Wundt acreditava “que os processos mais profundos do psiquismo 

e suas produções culturais decorrentes não podiam ser analisados experimentalmente.” 

(ALMEIDA, 2012, p.127). O autor foi criticado pela psicologia positivista, e sua psicologia 

dos povos caiu em esquecimento, o que “possibilitou o fortalecimento de uma psicologia 

social fundamentada no experimentalismo e no positivismo”, com um olhar individualizan-

te sobre o social que desenvolveu posteriormente o behaviorismo e o positivismo. (AL-

MEIDA, 2012, p.128).   

Apesar de seu início, entre 1900 e 1920, a psicologia social se consolida so-

mente após a Segunda Guerra Mundial: “a psicologia social está para a Segunda Guerra 

Mundial assim como os testes psicométricos estão para a Primeira Guerra Mundial.” 

(BERNARDES, 2013, p. 25). Nessa perspectiva, de acordo com Bernardes (2013), pode-

se citar a criação do Tribunal de Nuremberg e a Escola de Frankfurt de Ciências Sociais – 

que foi o marco da psicologia social europeia, mas é nos EUA que esse braço da psicolo-

gia clássica ganha força. A psicologia norte-americana ganha espaço no mundo pós-

guerra devido à reconstrução das universidades europeias e japonesas e da colonização 

cultural das Américas antes da década de 1970.  (ALMEIDA, 2012; BERNARDES, 2013).  

Além disso, a ascensão de Hitler ao poder forçou a migração de muitos teóri-

cos gestaltistas para os EUA, que fortaleceram neste país um movimento que já era efer-

vescente na Europa; essa migração forçada originou o embate entre uma psicologia posi-

tivista de análise do comportamento e uma psicologia fenomenológica de análise da per-

cepção (ALMEIDA, 2012). No entanto, como observa Almeida (2012), ambas tinham uma 

visão individualizante da psicologia social e buscavam relacionar variáveis estáveis. Em 

plena ascensão de Hitler, pesquisava-se o papel da obediência à autoridade, o poder so-

cial, o conformismo e a agressão, sendo que se acreditava que a psicologia do indivíduo 

podia explicar a psicologia da sociedade; foi esse choque de ideias que possibilitou o sur-
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gimento de uma psicologia social cognitivista, que, segundo os teóricos da época, era 

uma ciência neutra (ALMEIDA, 2012).   

Os principais aspectos da psicologia social cognitivista norte-americana são:  
  

1) o individualismo – preocupação em formular leis psicológicas relativas ao indiví-
duo em suas relações sociais, 2) o experimentalismo, 3) a microteorização, 4) o 
etnocentrismo – generalização teórica de experimentos norte-americanos para a 
aplicação em outras culturas, 5) o cognitivismo – devido à prevalência dessa con-
cepção em relação ao behaviorismo e à psicanálise e 6) o a-historicismo – devido 
à busca de formulação teórica de leis generalizáveis para o comportamento do in-
divíduo em sociedade, em que se essencializa o indivíduo e sua relação com a 
sociedade retirando seu componente histórico criador. (ALMEIDA, 2012, p. 129).  

 

Conforme Krüger (1986 apud ALMEIDA, 2012), a psicologia social norte-

americana baseia suas análises em grupos com o objetivo de adaptar os indivíduos, bus-

cando o aumento da produtividade. Assim, quando se parte da premissa de que existem 

valores universais, as relações de poder podem ser justificadas.  Segundo Bernardes 

(2013), tal vertente centrava as explicações sociais no indivíduo, tratando fenômenos so-

ciais, como fenômenos naturais através de métodos experimentais.  

No registro da construção de uma psicologia social brasileira, Jacó-Vilela, Degani-

Carneiro e Oliveira (2016), trazem como um dos marcos da psicologia social a criação de 

um curso, no ano de 1935, na Universidade do Distrito Federal, sob a responsabilidade do 

médico e antropólogo Arthur Ramos, consolidando-se no ano seguinte, quando este 

professor lança o livro Psicologia Social. No entanto, em 1922, Oliveira Viana já havia 

lançado o livro Pequenos estudos em psicologia social, e Raul Briquet, ambos médicos, já 

havia ministrado em 1933, um curso com conteúdo de psicologia social que gerou em 

1935 o livro Psicologia Social. (JACÓ-VILELA; DEGANI-CARNEIRO; OLIVEIRA, 2016).  

Remontando, de igual modo, os episódios históricos citados acima, Sá (2007, 

p.8) destaca que, nessa considerada primeira fase, “a psicologia social estava inserida 

nos estudos de Direito, de economia, de educação e de medicina e se beneficiava igual-

mente de contribuições biológicas, psicanalíticas, comportamentais, sociológicas e antro-

pológicas.” Ao se referir à história da psicologia social no Brasil articulada ao registro da 

própria memória pessoal, Sá (2007) salienta que é por volta dos anos 1950 a 1960, com a 

criação dos primeiros cursos regulares em psicologia, que se instaura a segunda fase da 

psicologia social brasileira, situada entre a psicologia propriamente dita e outras perspec-

tivas teóricas sobre o ser humano e o meio social ao qual ele pertencia. A terceira fase da 

psicologia social no Brasil se dá na década de 1970 e a psicologia social ‘psicológica’ nor-

te americana se tornou hegemônica (SÁ, 2007).  
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Conforme Jacó-Vilela, Degani-Carneiro e Oliveira (2016), a vertente da psico-

logia social que chegou ao Brasil têm características individualistas, experimental, et-

nocêntrica, cognitivista e a-histórica, com foco na estatística e a realização de pesquisas 

utilizavam de amostras populacionais. De acordo com os autores, o principal nome da 

psicologia social considerada dominante foi Aroldo Rodrigues, formado em psicologia pela 

PUC-Rio, com pós-graduação em psicologia social nos EUA; a formação acadêmica de 

Rodrigues, a ditadura militar recém-instaurada, suas divulgações de pesquisas empíricas 

em revistas nacionais e internacionais fizeram do autor o principal nome da psicologia 

social brasileira entre 1960 e 1980. Rodrigues foi convidado, então, a reformular o curso 

de mestrado em psicologia da Universidade Gama Filho e o fez restringido à psicologia 

social ao viés cognitivo-experimental, formando novos disseminadores dessa abordagem 

(JACÓ-VILELA; DEGANI-CARNEIRO; OLIVEIRA, 2016).  

No cenário descrito, é importante trazer as reflexões de Silvia Lane (2004) so-

bre o fato de que quando o conhecimento positivista deixa de considerar as relações que 

permeiam o comportamento e a mediação das instituições sociais, permite-se a simples 

reprodução de uma ideologia dominante, que tende a considerar determinados compor-

tamentos como naturais e universais. Tal ideologia traz consigo uma concepção de ho-

mem necessária para reproduzir as relações sociais, e assim manter as relações de poder 

na sociedade; trata-se, então, de uma mediação ideológica necessária para a manuten-

ção do modelo de produção capitalista (LANE, 2004).  

Segundo Lane (1995), na década 1970, no Brasil, em plena Ditadura Militar, a 

psicologia social seguia então uma teoria importada dos EUA, colonialista, e alguns psicó-

logos passaram então a questionar o seu papel. Em uma época de injustiças sociais e 

opressão, parecia que a psicologia subsidiava o sistema, a manipulação política e a ma-

nutenção do status quo. O centro dos debates era para de que forma a psicologia social 

seria uma ciência que potencializasse a transformação social. A mesma preocupação era 

vista em toda a América Latina (LANE, 1995).  

Segundo Jacó-Vilela, Degani-Carneiro, Oliveira (2016), os psicólogos passa-

ram a questionar as pesquisas empíricas percebendo a artificialidade da situação experi-

mental que pode impossibilitar algumas respostas e facilitar outras. Além disso, o controle 

das variáveis como sexo, idade, cor, nível socioeconômico, escolaridade, entre outras, 

evidenciavam a impossibilidade da generalização de resultados dos estudos, pois se tra-

tavam de características específicas de populações. Tais análises detectaram um tipo de 

categorização usada para manter o status quo tanto da estrutura teórica quanto da socie-
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dade. (JACÓ-VILELLA, 1999 apud JACÓ-VILELA; DEGANI-CARNEIRO; OLIVEIRA, 

2016).  

Instaurada a chamada “crise de conhecimento da psicologia social”, percebeu-

se que o modelo experimental não conseguia explicar e menos ainda prever comporta-

mentos sociais (LANE, 2004). As variáveis dos estudos interculturais, não permitiam a 

formulação de leis e desafiavam os pesquisadores estatísticos; a crise se deu no mundo 

inteiro e a crítica à psicologia norte-americana como uma ciência ideológica, reprodutora 

de interesse das classes dominantes e produto de condições históricas específicas, ga-

nhou espaço nos debates (LANE, 2004).  

Bernardes (2013) sublinha que, ainda nos anos de 1960, foi criada a Associa-

ção Latino Americana de Psicologia Social (ALAPSO), que se aproximava ainda mais do 

modelo colonialista do EUA. O fato implicou na insurgência em vários locais de movimen-

tos contrários a essa psicologia, o que fez surgir diversas associações identificadas com 

um novo modelo de psicologia social. Os principais pontos levantados pela denominada 

“crise da psicologia social”, no Brasil e em quase toda a América latina, foram “a depen-

dência teórico-metodológica, principalmente dos Estados Unidos, a descontextualização 

dos temas abordados, a simplificação e superficialidade das análises destes temas, a in-

dividualização do social na Psicologia Social e a não preocupação política” com a realida-

de brasileira e da América Latina”. (BERNARDES, 2013, p.30).  

O surgimento de um modelo crítico de psicologia social na América Latina, em 

grande parte, ocorreu justamente aos sistemas ditatoriais que se instauravam em seus 

países, uma vez que tanto a repressão das ditaduras quanto a imposição da hegemonia 

norte americana estabeleceram a valorização do indivíduo ante ao social (BERNARDES, 

2013). É graças ao pensamento individualista que as ditaduras e o capitalismo norte 

americano se mantiveram, pois eram sustentados pela despolitização social; surge então 

uma sólida força de oposição, comprometida com a realidade social do nosso continente. 

(ALMEIDA, 2012).  

 

As pesquisas que então começaram a ocorrer, e as práticas que se difundiam, 
constituíam novos objetos, não mais a psicologia “aplicada” a estabelecimentos, 
situados em determinados espaços físicos — a clínica, a indústria, a escola - mas 
aquela voltada para as situações concretas da vida e produtora de novos conhe-
cimentos: a criança em situação de rua ou em conflito com a lei, as relações de 
gênero, a conjugabilidade, a saúde mental, a saúde do trabalhador, a sexualidade 
e, mais recentemente, as relações étnico-raciais. (JACÓ-VILELA; DEGANI-
CARNEIRO; OLIVEIRA, 2016, p. 533).  

 

Tem-se o registro da criação de um núcleo de psicologia comunitária, por meio 

do qual pesquisadores de vários países da América Latina enfatizaram a importância de 
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intervenções não assistencialistas que desenvolvessem a consciência e autonomia dos 

povos marginalizados (ALMEIDA, 2012). Com base em Lane (1981; 1982), Almeida 

(2012) menciona que uma das críticas à psicologia norte americana estava relacionada 

com a neutralidade do pesquisador, o seu tratamento a-histórico e pouco humano em re-

lação ao objeto de pesquisa, a dicotomia indivíduo e sociedade, além do fato de esses 

modelos não condizerem com a realidade social dos países abaixo do equador.  A crise 

que se instaurou na psicologia social fez com que se buscassem novas bases teóricas e 

metodológicas para construir uma ciência comprometida com a transformação social, es-

se era o desafio da psicologia social na década de 1980. (LANE, 1995; LANE, 1981; 

1982, apud ALMEIDA, 2012)  

Ainda, no final da década de 1970, a psicologia social europeia chega ao Brasil 

com a tradução da primeira parte do livro de Serge Moscovici “La psychanalyse, son ima-

ge, son public”; na década de 1980, Denise Jodelet visita a América Latina (SÁ, 2007). 

Segundo o mesmo autor, a teoria das representações sociais, marcada por esses dois 

autores, ganha força na América Latina, pois em um período de ditaduras tentava-se 

conscientizar os povos acerca das ideologias que os direcionavam. A teoria afirma que há 

um movimento dialógico entre indivíduo e sociedade, sendo que o conjunto de saberes 

que circulam pelo meio sociais forma a identidade dos grupos. Com a ascensão da teoria 

das representações sociais, é possível perceber que, não só a psicologia social, mas a 

pesquisa brasileira faz uso constantemente de teorias, métodos e técnicas desenvolvidas 

em outros países. (SÁ, 2007; ALMEIDA, 2012).  

Novos estudos demonstraram que o psiquismo humano se constitui de acordo 

com cada cultura social, logo, o saber científico sobre ele também é formado pela cultura 

do pesquisador, entre os quais, destacaram-se os estudos de Vygotsky. A atividade, a 

consciência e a personalidade são constituídas pelo grupo social, pela ideologia difundida 

entre ele e pelo trabalho produtivo socialmente organizado. Esta apropriação demonstra 

que a psicologia social brasileira é plural, crítica e avessa a fronteiras disciplinares rígidas.   

(LANE, 1995).  

Em 1980, no Brasil, foi criada a Associação Brasileira de Psicologia Social 

(ABRAPSO) e, em 1984, foi publicado o livro “psicologia social: o homem em movimento” 

que é um marco da ruptura com o modelo norte americano de psicologia (BERNARDES, 

2013). O materialismo histórico dialético passa a ditar as discussões da época, trata-se 

agora de uma teoria comprometida com a realidade da população que defende o resgate 

da historicidade e se engaja na transformação social (BERNARDES, 2013). Seu foco de 

análise é na realidade concreta do sujeito brasileiro e na ideologia que fundamenta as 
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relações, além da conscientização mediante trabalhos de grupo, que permitam aos sujei-

tos se desvencilhar dos poderes hegemônicos. (ALMEIDA, 2012; BERNARDES, 2013).  

O sujeito é histórico, constitui e é constituído por sua realidade social, no entan-

to, sem o pensamento crítico, ele deixa de construir sua história e passa a reproduzir a 

hegemonia das classes dominantes (ALMEIDA, 2012). O objetivo da psicologia sócio-

histórica é então compreender as relações de dominação e a possível saída dela através 

da conscientização; para isso, usa como método a pesquisa ação e a pesquisa participa-

ção, em que o pesquisador é ativo no grupo, que funciona como dispositivo de conscienti-

zação (ALMEIDA, 2012).  

Frente aos registros históricos apresentados, na produção de conhecimento 

sobre a constituição dos sujeitos, faz-se então necessário estudar a produção de símbo-

los, os valores, a legitimação de status, resistências e estratégias de enfrentamento das 

sociedades (BONIN, 2013). Sabendo-se que os papéis sociais e as instituições se origi-

nam das relações humanas e das regras por estas cristalizadas, é preciso compreender 

de que forma os sujeitos são afetados por elas e quais suas estratégias para afetá-las; o 

socialmente aceito pode ser apenas uma verdade instituída que não está sendo questio-

nada. (BONIN, 2013).   

Entende-se que a psicologia social continua em movimento e, nesse momento, 

histórico luta politicamente pelo respeito a diversidade, a categorias étnico-raciais, a não 

violência entre tantas outras temáticas fortalecidas ao longo dos anos pelo Conselho 

Federal de Psicologia. A psicologia social sai de uma homeostase e de uma suposta 

neutralidade para agir de forma engajada em prol da transformação social. Passa-se a ter 

como objetivo o abandono da importação acrítica de teorias pautando seus estudos nas 

realidades sociais que atingem a população brasileira.  

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A história da psicologia no Brasil esteve durante muitos anos atrelada aos 

interesses colonialistas Norte Americanos, que ditaram inicialmente os caminhos teóricos 

e metodológicos da psicologia enquanto profissão. Essa importação epistemológica que 

por vezes desconsiderou a realidade brasileira fomentou um trabalho psicológico que 

serviu as elites e a manutenção das relações de poder. É somente com a chamada crise 

da psicologia social que novos rumos de atuação, pautados na responsabilidade social 

ganham espaço no campo da psicologia.  
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Com a crise, a organização em torno de entidades políticas como o Núcleo de 

Psicologia Comunitária e, mais tarde a Associação Brasileira de Psicologia Social, 

possibilitaram a ampliação de discussões que levaram em consideração a atuação não 

assistencialista aos sujeitos, a mediação e apoio para a autonomia destes entende-os 

como sujeitos políticos, capazes de modificar sua própria realidade social. Muda-se assim 

o eixo político que organiza a psicologia social, alterando valores e modos de atuação que 

passam a privilegiar um exercício profissional pautado na justiça social.  

Revisitando as teorias psicológicas críticas entendemos que a psicologia é uma 

ciência que deve ser exercida politicamente, longe de ser neutra, exige sempre um 

posicionamento. É preciso, portanto, que estejamos sempre nos questionando sobre o 

fazer psicologia, pautando-nos em uma ética profissional que busque estar em constante 

aprimoramento a partir do que outrora já foi pregado pela psicologia social crítica. A 

autocrítica é o pilar fundamental para a construção de uma psicologia preocupada com as 

diferentes desigualdades sociais. Portanto, a atuação dos/as psicólogos/as deve ser 

revisitada constantemente para que esse não se torne novamente uma ferramenta na 

perpetuação do poder das instituições sobre as camadas em vulnerabilidade social.  
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Resumo: O trabalho do psicólogo com mulheres em situação de privação de liberdade é essencial para o 
apoio, reflexões e planejamento para reinserção social. Considerando o trabalho com grupos uma potente 
ferramenta nesse contexto, este estudo propôs descrever uma experiência de estágio com o objetivo de 
realizar uma intervenção grupal com mulheres detidas em um presídio da região Sul de Santa Catarina. Em 
um primeiro momento foram realizadas observações e conversas com a equipe da instituição e com as 
detentas, foram definidos com isso as demandas apresentadas e após isso realizados três encontros com 
seis grupos de mulheres. A proposta das temáticas trabalhadas em cada encontro foram: Autoestima, 
identidade e valores; Reinserção social e projeto de vida; Preconceito e discriminação. Todos tiveram a 
duração em média de uma hora. Durante os encontros houve alguns obstáculos em decorrência das regras 
institucionais, como espaços inadequados, que tiveram que ser adaptados pela estagiária. Os grupos foram 
produtivos, possibilitando trocas de experiências, reflexões, acolhimento e apoio, enriquecendo vivências e 
(co)construindo novas possibilidades e estratégias de enfrentamento. A partir disso, compreende-se que o 
trabalho da psicologia social, baseada em uma perspectiva ética e política nesse contexto faz-se 
fundamental. Além disso, a atuação da estagiária nesse espaço contribuiu sobremaneira em sua formação. 

 
 
Palavras-Chave: Grupos operativos. Detentas. Mulheres. Presídios. Psicologia.  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o número de mulheres em situação de privação de liberdade em 

decorrência do cometimento de delitos cresceu em torno de 12% nos últimos cinco anos 

(MATOS, COSTA e SILVA e NASCIMENTO, 2019). De acordo com Ferreira et al. (2013), 

os principais fatores para a inserção feminina no mundo do crime são: dificuldades 

financeiras, desemprego, parentes no tráfico, ameaças, sustento familiar e influência dos 

companheiros. Com isso, os presídios femininos possuem superlotação, estrutura 

imprópria, falta de higiene, violência, discriminação, poucas atividades de reinserção 

social, deficiência na assistência médica e inadequação de políticas específicas para 

mulheres (AGNOLO et al., 2013).  Nesse sentido, Leandro et al. (2018) afirmam que o 

sistema prisional brasileiro não respeita os direitos humanos, e as mulheres são as que 

mais sofrem com a estrutura precária, tendo em visto que utilizam as sobras dos recursos 

do sistema masculino. Além disso, elas não recebem o apoio de suas relações sociais, 

pela não aceitação de que estas tenham se distanciado do padrão estereotipado de "boa 

mulher" (MELO, ALVES e CAVALCANTE, 2015).  
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Considerando as condições de vida da população prisional, o Governo Federal, 

instituiu o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP), no qual institui 

uma política de saúde específica, visando reduzir os agravos e danos provocados pelas 

condições de confinamento, possibilitando o acesso à atenção básica por meio do 

trabalho multidisciplinar (BRASIL, 2004). Nesse sentido, o trabalho do psicólogo 

apresenta-se como fundamental nesse espaço, no sentido de promover a saúde mental 

das mulheres privadas de liberdade. No entanto, é necessária uma postura ética e política 

da(o) psicóloga(o), pois ao longo da história, a profissão exercia práticas a partir da 

concepção positivista e determinista, com a manutenção das relações de poder e 

dominação, do controle e classificação dos sujeitos. Por tanto, cabe ao psicólogo, o 

cuidado com a naturalização do ambiente e um olhar humanizado e crítico. 

Para isso, compreende-se a relevância do atendimento grupal, o qual baseia-

se na noção de grupo como rede de suporte emocional e real, como oportunidade de 

resgate das redes sociais, trocas de experiências, aprendizado, oferecer oportunidades 

para o desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais e ser base para o processo de 

conscientização e de subjetivação (LIMA, 2011). Grupo, conforme Andaló (2006) é a 

relação de duas ou mais pessoas com objetivos comuns, é uma dinâmica de troca e 

reciprocidade. Os grupos também se caracterizam por um movimento contínuo, um 

equilíbrio instável e temporário, cujo conhecimento é difícil por ser impossível 

compreender toda a riqueza do entrecruzamento de subjetividades vividas no permanente 

processo de reciprocidade. A partir disso, o grupo deve ser o meio de ressignificação de 

experiências vividas, contribuindo para novas possibilidades de existência.  

Sawaia (1999) alega que os grupos devem proporcionar bons encontros 

Spinosanos possibilitando o protagonismo frente à transformação da experiência de vida. 

Sawaia (2009) também aponta a importância da compreensão dos afetos para o manejo 

da Psicologia Comunitária, tendo em vista que a relação entre a desigualdade social e as 

suas respostas afetivas compõe à reprodução da desigualdade, a qual a autora denomina 

de sofrimento ético-político, constituído nos maus encontros que se cristalizam na forma 

de potência de padecimento. Ao contrário, a alegria e a criatividade nos potencializam, 

pois são os afetos os responsáveis pela união dos esforços (SAWAIA, 2009). 

Tendo em vista a realidade das mulheres em situação de privação de 

liberdade, os papéis de gênero que circulam em nossa sociedade, a importância do 

trabalho do psicólogo no âmbito prisional, da potencialidade do trabalho de grupos 

operativos com mulheres neste contexto e da escassez de estudos que abordem essa 
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temática, considera-se relevante apresentar e discutir este estudo. Com isso, esse 

trabalho se propôs a relatar a experiência da realização de um grupo operativo com 

mulheres privadas de liberdade de um presídio da região Sul de Santa Catarina. Este 

grupo possuiu como objetivo estimular reflexões sobre as demandas das presidiárias a 

fim de proporcionar crescimento da autoestima, diminuição de angústias, projetos de vida 

e reinserção social, e desenvolvimento emocional. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente artigo descreve uma experiência de estágio com o objetivo de 

realizar uma intervenção grupal com mulheres detidas em um presídio da região Sul de 

Santa Catarina. Os grupos realizados foram definidos como grupos operativos, tendo em 

vista que estes possuem uma ampla conceituação e extensa gama de aplicações. A sua 

teoria surge com Pichon Riviere e possui como proposta principal que o grupo esteja 

centrado na tarefa, ou objetivo principal, neste caso, o terapêutico/reflexivo, que busca a 

promoção da saúde mental, trazendo benefícios para seus integrantes (ZIMERMAN e 

OSÓRIO, 1997). Dessa forma, para atingir os objetivos com as presidiárias foi realizado o 

grupo operativo, promovendo atividades lúdicas, diálogos abertos e mini palestras, a fim 

de realizar reflexões sobre os temas, desenvolvimento intelectual e emocional, e melhoria 

na qualidade de vida das detentas. 

Realizou-se inicialmente uma observação e entrevista com a equipe do 

presídio, bem como com as próprias detentas. Ressalta-se que no presídio em que 

realizou-se a intervenção, não há psicólogos compondo o quadro de funcionários e a 

estagiária possuía a orientação de uma professora acadêmica. Após esses diálogos, foi 

possível identificar as demandas do grupo. Primeiramente foi levantado o número de 

mulheres que gostariam de participar dos encontros para que com o auxílio dos agentes 

penitenciários fosse organizado os grupos, que ao total foram seis. Em sequência, foi 

estruturado os objetivos e o que seria abordado nos encontros. Diante dos obstáculos 

encontrados para realização de grupos por conta das regras e normas institucionais do 

presídio, como horários específicos para as visitas, foi possível a realização de apenas 

três encontros com cada grupo. A proposta das temáticas trabalhadas em cada encontro, 

foram: autoestima, identidade e valores; Reinserção social e projeto de vida; e 

Preconceito e discriminação. Sendo que todos tiveram a duração média de uma hora. 

.   
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente é necessário compreender o contexto em que ocorreu a 

intervenção. Presídios são instituições totais, com o objetivo da punição e coerção 

(FOUCAULT, 1987). As participantes desta pesquisa possuíam rotinas específicas e 

acompanhamento diário de agentes. Durante o estágio surgiram desafios para o trabalho 

em grupo, como a troca constante do espaço disponibilizado, pelas condições em que as 

detentas eram obrigadas (em um dos grupos algemadas, devido a realização estar 

ocorrendo fora do alojamento), ocasionando mudanças na rotina, indignação com o 

controle da administração e angústia nas presidiárias. Com isso, foram necessárias 

algumas adaptações nas dinâmicas e na condução dos grupos. 

O primeiro encontro trazia como temática a autoestima, identidade e valores. 

Por se tratar do primeiro contato, foi realizado inicialmente uma dinâmica de apresentação 

das mulheres. Em sequência foram conduzidas a realizarem um desenho de si e ao lado 

colocarem características positivas a seu respeito. Com isso, o grupo elaborou um cartaz 

com a colagem destes desenhos e em conjunto refletiram sobre o quê aquelas mulheres 

do desenho mereciam.  Além disso, foram trabalhados os valores que possuem com o 

intuito do autoconhecimento. 

Em um dos grupos houve uma dificuldade inicial em decorrência de conflitos 

entre as participantes percebida por falas agressivas, que foram mediadas pela estagiária. 

No entanto, percebeu-se que as mulheres nesse primeiro encontro conseguiram alcançar 

o objetivo proposto. Além disso, em um dos grupos havia uma história de amor antiga 

entre duas participantes, suscitando relatos de casais e manobras de namoros dentro do 

ambiente prisional. Em geral, foram compartilhadas na atividade palavras como 

“liberdade”, “amor”, “respeito”, “carinho”, “família”. Ao realizarem esta atividade concluíram 

que não recebiam a maioria destes, mas que tinham direito de serem amadas e 

respeitadas, e a receberem coisas boas da vida. Em todos os grupos houve o 

compartilhamento de histórias de vida, dos caminhos percorridos e dos motivos da 

reclusão, de situações ocorridas nos alojamentos do presídio, das relações sociais neste 

ambiente, das saudades e das relações familiares, das angústias e sofrimentos vividos.  

Nesse sentido, a fala sobre autoestima, identidade e valores contribuiu para 

diversas reflexões de suas vivências anteriores à situação do encarceramento e atuais à 

condição existente. O fato de pensarem em suas qualidades possibilita novas formas de 

se verem, de ampliar olhares e poderem se perceber no mundo e se aceitarem. De 
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acordo com, Fernandes (2017), ao contrário dos homens, que quando reclusos recebem 

visitas das suas companheiras e familiares, as mulheres, por sua vez, acabam muitas 

vezes abandonadas pelos seus companheiros, perdendo o vínculo afetivo. Isso prejudica 

e afeta a sua autoestima, pois com esse sentimento de não ter ninguém que lhe dê um 

suporte, acaba tornando mais árduo seu período enquanto reclusa.  

Ademais, o modelo atual de instituições penais, além de não serem eficazes, 

produz efeitos negativos, contribuindo para ressentimentos, ódio e depreciação da 

autoestima. Nesse sentido, percebe-se que a falta de um ambiente acolhedor que 

possibilite que elas falem de suas vivências permeadas por violações de direitos, deixam-

nas mais vulneráveis, até a própria hierarquia existente dentro do ambiente carcerário as 

obriga a camuflarem suas emoções (SILVA, 2013). Nesse sentido, o grupo operativo 

possibilita um espaço de escuta e acolhimento, além de reflexões sobre essas questões 

que podem contribuir para o período de permanência no ambiente carcerário. 

No segundo encontro foi solicitado para cada detenta que escrevessem ou 

desenhassem em uma folha que foi entregue, de que forma pensavam que seria a volta 

para casa. Após finalizarem a carta, todas se apresentaram contando seus planos, 

sonhos, angústias e medos.  Houve alguns depoimentos sobre as relações com os seus 

filhos, a vergonha, a esperança de uma relação melhor, sobre as dificuldades financeiras, 

falta de oportunidades e escolhas possíveis em determinados momentos. Também sobre 

os medos das discriminações que poderão atrapalhar seus recomeços, entre outros. As 

falas traziam emoções a todas, a partir do reconhecimento da repetição em diversas 

histórias de vida. Com isso, a estagiária realizou a reflexão dos caminhos que teriam de 

escolher novamente, das dificuldades que irão encontrar, da reconstrução dos vínculos 

que foram fragilizados/rompidos e da importância de planejarem suas vidas após a saída 

do ambiente prisional. Algumas detentas já haviam elaborado alguns planos, como 

começar um curso superior, reabrir uma loja, entre outros. Além disso, a estagiária 

trabalhou a autoestima novamente, para poderem enfrentar os obstáculos. 

Em relação à esta temática, Tavares e Menandro (2009), apontam que o tempo 

de detenção pode bloquear a construção de planos de vida. Desta maneira as presidiárias 

podem não possuir energia para elaborar planos, pois muitas sentem-se frustradas por 

não poder executá-los rapidamente. Contudo, é essencial que se trabalhe sonhos e 

planos para que haja uma reflexão sobre suas ações e os caminhos que podem trazer de 

volta à reclusão. Ademais, Leandro et al (2018), afirmam que os estereótipos relacionados 

ao estigma de ex-presidiária dificultam a reinserção no mercado de trabalho. Além disso, 

ISSN: 2526-4044 p. 914 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

os autores pontuam em seus achados que os presídios não trabalham na perspectiva da 

preparação para o retorno ao convívio social dificultando ainda mais a reinserção social. 

Nesse sentido, refletir em grupo sobre planejamentos para o futuro se torna essencial. 

No último encontro foram reunidos todos os grupos e a estagiária realizou uma 

conversa sobre preconceito e discriminação. O objetivo foi trabalhar os tipos de 

preconceitos, mas principalmente a reinserção social cujo obstáculo maior será o de 

enfrentar os julgamentos dos outros. Assim, conversou-se sobre as discriminações que 

existem, as mulheres compartilharam crenças e relatos de situações em que sofreram 

preconceito ou discriminação, dividiram suas mágoas, e receberam o apoio do grupo e da 

estagiária. Explicou-se a diferença entre preconceito e discriminação, conversou-se sobre 

a importância de respeitar as diferenças alheias, sobre as possíveis chances de sofrerem 

discriminação, de como se sentiriam e lidariam com essa situação. Além disso, trabalhou-

se a importância delas se aceitarem, lembrando-as que são mulheres com histórias de 

vida impactantes, com luta e sofrimento, que ninguém tem o direito de julgá-las e violarem 

seus direitos e que possuem o direito de um recomeço.   

Nesse sentido, a reinserção social não necessariamente se traduz em 

perspectivas positivas para os egressos prisionais, os quais poderão deparar-se com o 

preconceito e com dificuldades de ordem prática para a própria subsistência (SANTOS, 

2014). Com isso, o egresso prisional deve ser preparado e receber o apoio necessário, 

para que esse preconceito não o leve novamente para situações que violem as leis. 

Assim, o trabalho com mulheres privadas de liberdade parte da necessidade do não 

julgamento e do trabalho com apoio e acolhimento, na perspectiva da co-construção de 

novas possibilidades e projetos de vida, considerando as dificuldades e os contextos de 

vida.  

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No espaço carcerário, as mulheres sofrem violações de seus direitos, o 

afastamento da família, o não acesso a condições dignas que contribuam com sua saúde 

psíquica. Com isso, constata-se que o contexto prisional que deveria possuir como 

objetivo a ressocialização e as reflexões pelos atos, torna-se um espaço de (des) 

proteção social e de violação de direitos. A partir disso, o trabalho da psicologia social, 

baseada em uma perspectiva ética e política nesse contexto faz-se fundamental. Além 

disso, compreende-se que o trabalho em grupo possibilita trocas de experiências, 
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reflexões, acolhimento e apoio, enriquecendo vivências e (co) construindo novas 

possibilidades e estratégias de enfrentamento. Dessa forma, considera-se que este 

trabalho contribuiu na vida dessas mulheres atendidas em grupo, a partir da reflexão, 

compartilhamento e apoio mútuo, além do desenvolvimento da estagiária em seu 

processo de tornar-se psicóloga. 

Com este trabalho foi possível compreender de forma mais abrangente a 

atuação do psicólogo social. Houve receptividade pelas mulheres privadas de liberdade e 

servidores do presídio. E mesmo com as muitas dificuldades encontradas, como falta de 

estrutura, limitações de trabalhos e rotina diferenciada, o projeto foi realizado com êxito, 

pois desenvolveu na estagiária a capacidade de resolução de problemas a partir da 

aprendizagem de adaptações ao longo do processo. O vínculo criado com os grupos 

trouxe não apenas facilidade na aplicação dos módulos, mas também um afeto positivo 

por cada participante. Quanto à orientação, a professora sempre colaborou para um bom 

desenvolvimento na atuação e contribuiu imensamente com todo o processo do estágio. 

 

SUGESTÕES E CRÍTICAS 

 

Sugere-se parcerias com escolas de cursos profissionalizantes para que as 

presidiárias tenham colaboração na busca de oportunidades de trabalho. Além disso, foi 

possível identificar a demanda de psicólogos no ambiente prisional para trabalhar com as 

presidiárias, visto que não existe este acompanhamento psicológico. O fato de 

permanecer detido não necessariamente gera reflexões de mudanças e melhoria de vida. 
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Resumo: O presente artigo tem como finalidade apresentar e analisar os resultados obtidos durante a 
implementação do projeto de extensão “Estranhos ou Estrangeiros” nas escolas localizadas na cidade de 
Araranguá em Santa Catarina.  O projeto foi realizado pelo grupo de Estrangeiros da UFSC (Estran-UFSC) 
em 2018. Seus participantes incluíram os estrangeiros que são graduandos da UFSC e profissionais que 
moram na cidade. Eles foram convidados para a gravação de vídeos de curta duração nos quais pudessem 
relatar sobre alguns temas como ‘similaridades e diferenças entre suas culturas de origem e a cultura 
brasileira’. Os vídeos foram gravados e postados em canais como Facebook e Youtube. Além disto, foram 
divulgados em escolas da região e pela rádio de Araranguá. Entre os resultados obtidos destacam-se: 1) a 
receptividade e envolvimento dos alunos, professores das duas escolas da região, EBM João Matias e EEB 
Bernardinho Sousa Campos, que, por suas parcerias, tornaram possível para o grupo EstranUFSC contribuir 
para a discussão nas escolas brasileiras sobre a diversidade cultural, especialmente, nos países africanos, 
2) a curiosidade dos aprendizes em descobrir mais informações sobre os países africanos. Esses resultados 
foram verificados por meio da participação dos alunos nas discussões e seus depoimentos por escrito. 
 
Palavras-Chave: Diversidade cultural, continente africano, EstranUFSC. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Desde 2013, a UFSC em Araranguá recebe estudantes estrangeiros, 

especialmente, por meio do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação – PEC-G e 

de mobilidade acadêmica (BRASIL, 2019). Além disso, a cidade tem atraído estudantes, 

professores, pesquisadores e imigrantes de diferentes nacionalidades. Este movimento cria 

uma mescla cultural tanto dentro como fora do campus. Consequentemente, os estudantes 

e a comunidade local se deparam com “estranhos”, pois, não sabem quem são, de onde 

vem, o que fazem na cidade e o porquê se comportam de determinada forma. Essas 

diferenças criam uma barreira para adaptação e integração dos estrangeiros.   

A internacionalização no meio acadêmico envolve não somente a promoção do 

intercâmbio de discentes e docentes entre as universidades, mas também a formação de 

uma cultura de acolhimento aos estrangeiros no campus e na região na qual a instituição 

de ensino superior está inserida. Essa cultura de ser receptivo ao outro pode ser iniciada e 

construída principalmente nas escolas.  

Neste contexto, surgiu o projeto “Estranhos e Estrangeiros”, que se propôs a 

romper o preconceito de ver o diferente como estranho e colaborar para o entendimento 

sobre a riqueza presente na diversidade cultural, dentro e fora do ambiente acadêmico. 

 

 

 

2 METODOLOGIA 
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O projeto foi planejado e executado pelo grupo de estudantes estrangeiros da 

UFSC, campus Araranguá, composto por seis integrantes. O grupo contou com o apoio de 

uma técnica administrativa e foi coordenado por uma professora (Nhanque A.S et al, 2018). 

A execução foi dívida em seis etapas.  

 

1. Reuniões para discussão e organização do projeto 
 

Primeiramente foram realizadas reuniões no 1º. semestre de 2018 com o grupo 

de trabalho para discutir a forma de levar até as escolas locais informações sobre a 

diversidade cultural presente no município de Araranguá. Optou-se pela gravação de vídeos 

de curta duração com estudantes e trabalhadores estrangeiros. Nesta etapa, também foi 

detalhado o plano de ação, ou seja, quando, como, onde, com quem seriam realizadas as 

gravações. Além disso, foram estabelecidos os canais de divulgação na internet. Decidiu-

se pelo Facebook e pela abertura do canal “Estranhos ou estrangeiros” no Youtube.  

 

2. Gravação e edição de vídeos  

 

Em setembro de 2018, foram gravados vídeos com participantes estrangeiros 

nas instalações da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) campus Araranguá. Os 

vídeos tiveram uma duração entre 3 ate 8 minutos. Quatro estudantes africanos de 

diferentes cursos -–, como, Tecnologias da Informação e Comunicação, Fisioterapia, 

Engenharia de Energias e da Computação -– e dois europeus participaram das gravações. 

Estas foram realizadas no período da manhã e tarde. Os estudantes, graduandos da UFSC, 

são dos seguintes países: -– A República Democrática do Congo, República de Cabo verde, 

República Democrática de São Tomé e Príncipe e República da Guiné Bissau. Os 

profissionais são originários da Alemanha e Itália respectivamente.  

Os entrevistados responderam as seguintes perguntas, durante a gravação: 1. 

Qual seu nome e o que exerce?; 2. Qual é a similaridade de sua cultura com a cultura 

brasileira?; 3. Uma situação engraçada vivida no Brasil?; 4. Uma situação estranha vivida 

no Brasil?; 5. Algo estranho em sua cultura, depois de ter vivido tanto tempo no Brasil?; 6. 

Um aspecto que você admira em sua cultura e na Brasileira? 

Sete vídeos foram gravados: -– seis com cada um dos participantes estrangeiros: 

e um com três graduandos e com a coordenadora da equipe para a divulgação do projeto.  

 

 

3. Edição de imagens e abertura do canal do Youtube.  
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Em julho de 2018, foi criado o canal no Youtube para divulgação das entrevistas. 

Em agosto, foram agendadas as gravações. Em setembro, foram realizadas as filmagens 

dos participantes. Em novembro de 2018, houve a edição das imagens. Utilizou-se um 

software de edição não linear da MAGIX, chamado Vegas Pro.  O material gravado foi 

divulgado ainda em novembro. A cada três dias um vídeo foi postado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

A figura 1 apresenta quatro imagens do projeto: primeiramente, a página de 

abertura dos vídeos no canal do Youtube (1), entrevista com o profissional da Itália (2), 

depoimento do graduando de nacionalidade Congolesa (3) o relato do graduando cabo-

verdiano (4).  

 

4. Divulgação do projeto no Facebook 

 

A partir do segundo semestre de 2018, foi utilizada a rede social Facebook para 

divulgação do projeto e suas atividades. No Facebook, foram postados vídeos de 2 ou 3 

minutos que foram gravados pelos próprios entrevistados do projeto e/-ou estrangeiros que 

trabalham na cidade. Nos vídeos, os participantes faziam um convite ao público, para 

conhecer o projeto ‘Estranho ou Estrangeiros’ nas suas línguas nativas. A proposta foi criar 

curiosidade e mostrar a diversidade de idiomas -– e, portanto, riqueza cultural.  

 

 

 

 

Figura 1: Vídeos 
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Fonte: Autor (2018). 

 

5. Divulgação do projeto nas escolas. 

 

Após o contato com as escolas, duas visitas foram realizadas para a divulgação 

do projeto. A primeira visita ocorreu no dia 19/11/2018 e reuniu os alunos de uma faixa 

etária de 12 a 16 anos da escola EBM João Matias. A segunda visita foi no dia 20/11/2018 

na EEB Bernardino Sousa Campos com estudantes entre 14 e 17 anos.  

  

6. Divulgação do projeto nas mídias locais 

 

As parcerias com escolas visitadas funcionaram muito bem. As mídias locais, 

como a rádio Araranguá e a Revista W3, também apoiaram o projeto por meio de sua 

divulgação. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Atividade  

No dia 18 de novembro de 2018, o projeto foi divulgado para os grupos de oitavo 

e nono ano (faixa etária 12 ás 14) do ensino fundamental na escola EBM João Matias. As 

palestras ocorreram no período da manhã e de tarde. Representantes do projeto, dois 

graduandos e a professora coordenadora estiveram na escola para a realização das 

apresentações. Os graduandos apresentaram inicialmente informações sobre seus países 

de origem que são Republica Democrática do Congo e da Republica de Cabo Verde. Em 

seguida, divulgaram os vídeos do canal “Estranhos ou Estrangeiros”. Durante as 

apresentações, os estudantes podiam interagir com comentários e perguntas. Para 

finalizar, alguns questionamentos dos alunos foram esclarecidos. 

 

Figura 2: Página do Projeto no Facebook 
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Fonte: Autor (2018). 

A figura 3 apresenta a seguinte sequência de imagens, conforme numeração: 

palestrantes estrangeiros com alunos da escola no final do encontro (1), apresentação 

sobre países africanos (2), explicações sobre o projeto Estranhos ou Estrangeiros (3), os 

alunos da escola João Matias acompanhando a palestra (4), graduandos estrangeiros da 

UFSC junto com a coordenadora do projeto e aprendizes da escola, abrindo a sessão de 

perguntas.  

No período de tarde, as palestras seguidas pela divulgação dos vídeos foram 

realizadas para os alunos de sexto e sétimo ano (faixa etária entre 12 e 13 anos) do ensino 

fundamental da mesma escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2018). 

Figura 3: Palestra EBM João Matias no turno da manhã. 

Figura 4: Palestra EBM João Matias no turno da tarde. 
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Na figura 4 é apresentada uma compilação de fotos – imagens de 1 a 5 – 

referentes às apresentações na escola João Matias no período de tarde. 

No dia 20 de novembro de 2018, o grupo EstranUFSC realizou outra palestra 

dessa vez com alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio da escola EEB 

Bernardino Sousa Campos (faixa etária entre 15 e 16 anos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

A figura 5 apresenta uma sequência de fotos. As imagens de 1 a 5 apresentam   

a palestra dos graduandos estrangeiros na EEB Bernardinho Sousa Campo. 

 

3.2 Depoimento 

 

Depois de cada atividade feita nas escolas, o grupo recebeu uma variedade de 

textos vindos dos alunos que participaram nas palestras.  Por meio dos textos, expressaram 

opiniões sobre a apresentação e discussão. Desses depoimentos, foram selecionados dois 

deles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Palestra EEB Bernardinho Sousa Campos. 
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Fonte: Autor (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

 

 

 

Figura 6: Texto de aluno após a palestra I 

Figura 7: Texto de aluno após a palestra II. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a divulgação do Canal do YouTube e da página do Facebook, buscou-se 

promover o interesse dos alunos por outras culturas e realidades. A outra intenção foi 

promover a empatia ou o acolhimento das culturas estrangeiras. Também se buscou 

motivar os alunos do ensino fundamental e médio a considerarem a possibilidade de 

estudarem fora do país e considerarem situações que também poderiam se tornar 

estrangeiros. Durante os encontros com alunos das escolas, percebeu-se maior 

curiosidade pelos países africanos, especialmente porque se tratavam de palestras e 

vídeos de estudantes que vieram deste continente. Verificou-se também que muitos alunos 

tinham somente informações estereotipadas sobre a África, que, muitas vezes, é 

considerada um único país, em vez um continente. A possibilidade de levar informações e 

estimular o diálogo entre graduandos estrangeiros e alunos brasileiros tornou a experiência 

bastante rica. Acredita-se que o projeto “Estranhos ou Estrangeiros” atingiu seus objetivos. 

Uma das dificuldades encontradas foi o tempo curto para elaboração, edição dos vídeos e 

sua divulgação nas escolas. Além disto, houve a questão logística, isto é, escolas mais 

distantes da área da universidade não puderam ser visitadas.   
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Resumo: O entendimento sobre a violência contra mulher é um fator que contribui para a sua diminuição. A 
aplicação do algoritmo de aprendizagem de máquina K-Means nos dados de violência visam contribuir para 
melhorar o entendimento deste problema na cidade de Caçador. Analisando os dados coletados junto a 
DPCAMI (Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso) em conjunto com o resultado da 
aplicação do algoritmo de aprendizagem de máquina foi possível traçar um perfil da violência contra a 
mulher que ocorre na cidade de Caçador, e assim auxiliar no melhor entendimento de características desta 
violência sofrida pelas mulheres na cidade. 
 
Palavras-Chave: Mulher; Violência; Aprendizagem de máquina. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A violência contra a mulher no Brasil atinge todas as classes sociais sem 

distinções.  O país apresenta grandes índices de feminicídios e se classifica como um dos 

países que mais mata mulheres no mundo, em média três por dia. O que é recorrente na 

América Latina, Sendo o local mais perigoso do mundo para mulheres, fora de zona de 

guerra. Por consequência de uma cultura patriarcal.    

Caçador é um município localizado em Santa Catarina, contendo 

aproximadamente 77.863 habitantes. A cidade apresenta altos índices de violência 

doméstica segundo dados da DPCAMI (Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, 

Mulher e Idoso). A fim de entender melhor essa situação, propomos a aplicação do 

algoritmo de aprendizagem de máquina não supervisionado K-Means, como ferramenta 

no auxílio da análise de dados sobre violência contra a mulher e desta forma contribuir 

para um melhor entendimento deste problema na cidade. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A abordagem metodológica deste projeto de pesquisa se fundamenta em 

quatro etapas. A primeira etapa consistiu no levantamento de dados da DPCAMI 

(Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso). A segunda etapa 

consistiu no processo de preparação dos dados para aplicação dos algoritmos, 

basicamente a padronização e normalização dos dados necessária para a aplicação do 

algoritmo K-Means. A terceira etapa consistiu na execução do algoritmo sobre os dados 

preparados. A última etapa, a quarta consistiu na análise e compreensão dos resultados 

gerados pela aplicação dos algoritmos. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Efetuando a análise dos dados, foi possível traçar características da violência 

contra a mulher em Caçador, tendo como base doze meses de dados de ocorrência 

fornecidos pela DPCAMI e nove características identificadas nos dados. O algoritmo foi 

aplicado a quatro características, pois, a sua aplicação é adequada ao tipo de dado, 

gerando gráficos e a cinco características foi empregada estatística básica. Os gráficos 1, 

2, 3 e 4 apresentam a aplicação do algoritmo K-Means sobre os dados, possibilitando 

uma análise diferenciada com relação a aplicação da estatística básica, e um 

entendimento mais aprofundado sobre a característica analisada. 

Os gráficos apresentam três agrupamentos, podemos notar por meio das cores, as 

mais escuras são ocorrências mais frequentes. Os pontos em vermelho no gráfico 

representam o termo médio dentro do agrupamento. No eixo X temos os doze meses, 

iniciando em Agosto/2017 e finalizando em Julho/2018, e no eixo Y o dado que está 

sendo analisado pelo algoritmo. 

Figura 01 – Gráfico 1 

 
O Gráfico 1 ilustra a aplicação do algoritmo sobre os dados da idade do agressor, 

entre os três agrupamentos existem 258 casos. O primeiro agrupamento consiste entre 14 

anos e 32 anos, sendo a idade de média do agrupamento de 23 anos. Neste 

agrupamento temos a maior ocorrência tendo 179 casos. O segundo agrupamento 

consiste entre 33 e 46 anos, sendo a idade média do agrupamento de 38 anos. Neste 

agrupamento temos a ocorrência 41 casos. No terceiro agrupamento consiste entre 47 
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anos e 74 anos, sendo a idade média do agrupamento de 55 anos. Neste agrupamento 

temos a ocorrência 37 casos. Analisando estes dados notamos que o agrupamento com 

maior número de incidência é o primeiro, sendo assim podemos concluir que o perfil que 

predomina para o agressor é jovem. 

Figura 02 - Gráfico 2 

 
 O Gráfico 2 ilustra a aplicação do algoritmo sobre os dados da idade da vítima, 

entre os três agrupamentos existem 248 casos. O primeiro agrupamento consiste entre 15 

anos e 31 anos, sendo a idade de média do agrupamento de 25 anos. Neste 

agrupamento temos a maior ocorrência 109 casos. O segundo a agrupamento consiste 

entre 32 e 48 anos, sendo a idade média do agrupamento de 38 anos. Neste 

agrupamento temos a ocorrência 106 casos. No terceiro agrupamento consiste entre 49 

anos e 69 anos, sendo a idade média do agrupamento de 55 anos. Neste agrupamento 

temos a ocorrência de 33 casos. Analisando estes dados notamos que a mulher é 

exposta como vítima desde cedo e percorre até uma idade adulta e também abrange mais 

tempo comparado com a idade do agressor. 

 

 

 

 

Figura 03 - Gráfico 3 
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O encaminhamento ocorre quando a vítima tem outras demandas, por exemplo: 

digamos que a mesma queira se separar, ela será encaminhada para núcleo jurídico. 

Conforme o gráfico 3 ilustra a aplicação do algoritmo sobre os dados do tipo de 

encaminhamento, podemos verificar que existe uma concentração nas ocorrências do tipo 

85 (Núcleo de Psicologia) e 86 (Núcleo de Práticas Jurídicas). O tipo de encaminhamento 

85 (Núcleo de Psicologia) teve 45,30% das ocorrências e o tipo 86 (Núcleo de Práticas 

Jurídicas) teve 40,88% de 362 encaminhamentos. Analisando esses dados podemos 

concluir que a maior parte dos casos que teve encaminhamento, foi encaminhada para os 

dois núcleos. 

Figura 04 - Gráfico 4 

 
Conforme o Gráfico 4 que ilustra a região na qual a violência ocorreu aplicando o 

algoritmo sobre os dados, podemos verificar nitidamente que houveram dois 

agrupamentos em destaque. O primeiro agrupamento concentra-se do marco zero(centro 

da cidade) até 9 Quilômetros, sendo 3,34 Quilômetros a região média para este 

agrupamento. O segundo agrupamento compreende de 32 quilômetros a 61 quilômetros, 

tendo a sua concentração na faixa dos 55 quilômetros. Podemos também notar que a 
ISSN: 2526-4044 p. 929 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

violência ocorre durante o ano todo para o primeiro agrupamento, diferentemente do 

segundo agrupamento, que possui uma maior incidência no primeiro semestre. Assim, 

podemos verificar que a violência ocorre na região central a 3,34 quilômetros do marco 

zero que é o centro da cidade, levando em consideração que é uma cidade pequena, os 

agrupamentos distantes são em linhas do interior de Caçador. 

Característica: Medida Protetiva 

A medida protetiva ocorre quando é comprovado que a mulher sofre/sofreu 

violência doméstica, o juiz julgará em qual artigo o agressor irá se enquadrar, de acordo 

com a Lei a Maria da Penha. Sendo mais comum ser enquadrado no artigo n° 22, II - 

afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 

Nos dados coletados tivemos a ocorrência de 89 casos em que não foi necessário a 

medida protetiva e 165 casos tiveram medida protetiva, totalizando 254 casos. Estes 

casos representando 35,04% e 64,96% respectivamente. Portanto, este número mostra 

que é a medida protetiva é uma prática comum na cidade. 

Característica: Representação 

A vítima deve representar contra o agressor caso queira que o autor do crime seja 

denunciado. Autoriza formalmente a polícia a prosseguir na persecução penal e a 

proceder à responsabilização do autor do fato. Em alguns casos a vítima não tem o direito 

de escolha, por exemplo quando o agressor é pego em flagrante, ou quando a vítima está 

visivelmente machucada. Nos dados coletados tivemos a ocorrência de 102 casos que 

não representaram e 150 casos tiveram representação, totalizando 252 casos. Estes 

casos representando 40,47% e 59,53% respectivamente. Portanto, este número ilustra 

que um pouco mais da metade dos casos efetua representação. 

Característica: Desistência 

 

Ocorre quando a vítima decide não continuar com o processo de incriminar o autor 

do crime. Importante ressaltar que as ocorrências de desistência são menores contendo 

um total de 64 casos, pois só passaram a ser relatadas no ano de 2018.  

Conforme os dados coletados as três ocorrências com mais casos foi a “conversou com o 

autor” com 7 ocorrências, a “não retornou para atendimento” com 13 ocorrências e a “a 

vítima não achou necessário” com 24 ocorrências, e outras com menos ocorrências 
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somando um total de 20 ocorrências. Representado 10,94%, 20,31%, 37,50% e 31,25 

respectivamente do total de 64 ocorrências. De acordo com estes dados o principal 

motivo de desistência na cidade é a “a vítima não achou necessário” essa questão fica em 

aberto, pois não sabemos o motivo da vítima não achar necessário prosseguir com as 

queixas, mas presumimos que as desistências ocorrem por causa de um 

desencorajamento da vítima em prosseguir. 

Figura 05 - Desistência 

 
Característica: Tipo de Parentesco 

Analisando a relação de parentesco entre a vítima e o agressor, pudemos verificar 

que ocorreram dois casos com maior porcentagem, sendo “Ex amásio” com 47,69% e 

“Amásio” com 24,62% dentre 260 ocorrências. Amásio é quem mantém uma relação 

afetiva com alguém, vivendo junto sem ser judicialmente casado. Podemos concluir que a 

violência ocorre mais entre pessoas que moram juntas ou frequentam a casa.   

 

 

 

 

 

 

Característica: Tipo de Violência 

         Figura 06 – Violências Comunicadas 
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 Analisando o tipo de violência sofrido foi possível identificar cinco grupos 

predominantes que representam 98,61% dos tipos de violência identificados, destes 

percentuais o tipo “Patrimonial” possui 10,81% de participação, o tipo “Injúria” possui 

14,98% de participação, o tipo “Física” possui 18,03% de participação, o tipo “Psicológica” 

possui 26,21% de participação e o tipo “Ameaça” possui 28,57%, sendo o mais comum na 

região. Analisando os dados, podemos notar que a violência psicológica e a ameaça 

possuem maiores ocorrências, o que não é de se admirar, pois essas duas na maior parte 

dos casos vem acompanhada com outras violências, sendo a violência psicológica tão 

naturalizada que muitas mulheres não se dão conta que estão há sofrer a mesma. 

Conclui-se que tudo está interligado na violência doméstica, e que dificilmente a mulher 

irá à delegacia só por uma das violências citadas. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos dados coletados e analisados foi possível traçar um perfil do 

cenário de violência contra mulher em Caçador, ilustrado na tabela abaixo. Este perfil 

possibilita que ações visando mitigar este problema possam ser planejadas na cidade e  

também contribui para um melhor entendimento do problema. Também, foram verificadas 

novas questões, refletindo se essas mulheres que não prosseguiram com a denúncia, 

continuam a sofrer violência ou não. Assim, um maior aprofundamento e 

acompanhamento destes dados é necessário. 
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Perfil da Violência contra as mulheres em Caçador 

Medida protetiva sim  64,96% 

Representação sim 59,53% 

Desistência A vítima não achou necessário 37,50% 

Encaminhamento     85 (Núcleo de Psicologia) 45,30% 

Idade do Agressor 14-32 69,38% 

Idade da Vítima 15-48 86,29% 

Região da Violência 3,34km 68,33% 

Parentesco Ex amásio 47,69% 

Tipo de Violência Ameaça 28,57% 
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Resumo: A alimentação possui participação imprescindível na construção e continuidade de uma 
cultura. Uma é complementar a outra e essa estreita relação fica evidente nas cozinhas tradicionais. 
Esta é formada, dentre diversos fatores como bioma, disponibilidade de ingredientes e clima, a partir 
da mescla dos saberes e fazeres inseridos de distintas culturas alimentares. Florianópolis, em sua 
construção cultural-alimentar sofreu influências dos índios Guarani, que já habitavam a região, 
portugueses vicentistas, açorianos e africanos na condição de escravos. Mais à frente, outros povos 
migraram para a região a fim de fazerem suas vidas, como os alemães, italianos, gregos, sírios e 
libaneses, trazendo consigo suas respectivas culturas. E será a libanesa a cultura abordada no 
presente estudo. Diante disso, o objetivo deste é pesquisar se a cultura alimentar delimitada nos 
imigrantes libaneses influiu em algo na formação da cozinha tradicional de Florianópolis. A pesquisa 
está ancorada em uma abordagem qualitativa. Tratando-se de um estudo em andamento, até o 
momento, pesquisas bibliográficas aliadas a entrevistas com algumas famílias de imigrantes permitiu 
constatar, com base nos dados primários e secundários, que as culturas alimentares se conheceram, 
mas, alheio a tentativas, não se uniram efetivamente a ponto de resultar em um prato que tenha se 
tornado tradicional de Florianópolis. 
 
Palavras-Chave: Cozinha Tradicional de Florianópolis; cultura alimentar; prato tradicional; libaneses 
em Florianópolis. 
 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 ALIMENTAÇÃO E CULTURA 

 

A cultura, dentro da ampla área das ciências humanas, possui os mais 

variados significados. Dentre estes tem-se que a cultura é uma manifestação que, 

em seu processo de construção, possui uma base, isto é, um alicerce, e uma 

continuidade. Continuidade no sentido de que a cultura se transforma, se renova 

com o passar das gerações. Montanari (2009) fortalece esse conceito abordando 

que  

[...] as identidades culturais não estão inscritas no patrimônio genético de 
uma sociedade, mas incessantemente se modificam e são redefinidas, 
adaptando-se a situações sempre novas, determinadas pelo contato de 
culturas e identidades diversas (p.12).  

Fica claro, pois que a cultura não é uma manifestação engessada. 
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Nessa perspectiva de construção cultural, exerce a alimentação forte 

influência sobre a cultura, sendo essa relação imprescindível para a identidade de 

um povo. Mais que isso: a alimentação “[...] talvez seja o primeiro modo para entrar 

em contato com culturas diversas, já que consumir o alimento alheio parece mais 

fácil – mesmo que apenas na aparência – do que decodificar-lhe a língua” 

(MONTANARI, 2009, p.11).  

Carvalho (2002) aprofunda essa reflexão, ao trazer a cozinha como “[...] 

um espaço de significação cultural, e a comida nela preparada possui uma narrativa 

própria dessa cultura, um discurso social que a reproduz” (p.108). 

 

1.2 COZINHA TRADICIONAL DE FLORIANÓPOLIS 

 

Ainda no contexto de identidade cultural, Montanari (2009) 

categoricamente afirma que sem as trocas culturais não há identidade.  E isso se 

evidencia na formação das “cozinhas” tradicionais as quais, dentre diversos fatores, 

nascem a partir do “casamento” de culturas alimentares distintas. Quando populares 

e continuados, ou seja, quando permanecem vivos por várias gerações, os saberes 

e fazeres de duas culturas distintas agregada a uma matéria-prima resultam em um 

prato comum aos habitantes do local. Exemplo disso é Florianópolis, que teve sua 

cozinha tradicional construída a partir do śeculo XVII, segundo Müller (2012), 

alicerçada na assimilação dos saberes e fazeres de diferentes culturas alimentares.  

Na antiga Meiembipe1, habitavam os ameríndios Guarani, com uma 

cultura alimentar primitiva e muitos conhecimentos relativos ao alimento que 

ingeriam. Com a chegada do bandeirante Francisco Dias Velho e seus pupilos 

vicentistas, deu-se início, de fato, à construção do que viria a se tornar a Cozinha 

Tradicional de Florianópolis. Trocaram conhecimentos referentes a saberes e 

fazeres, técnicas e ingredientes com os Guarani e formaram aquilo que se 

denomina construção de base. Como já mencionado, a partir de uma base, há uma 

continuidade. Nessa continuidade, em 1746 chegam os açorianos, colonização 

símbolo da Ilha de Santa Catarina, que chegou para deixar marcas que jamais 

seriam esquecidas. Além da cozinha em si, se fez registrar na cultura popular, na 

língua e na arquitetura. Também contribuíram para essa construção as vítimas do 

regime escravocrata que pairava pelo Novo Mundo àqueles tempos: os africanos. 

                                                           
1 Nome dado à Ilha de Santa Catarina pelos Carijós, antes de qualquer colonização, cujo 
significado é “lugar acima do rio”. 
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Mello (1991) aborda registros da vinda de outras culturas para 

Florianópolis no século XIX, como a alemã, a italiana, a grega, a síria e a libanesa 

e suas devidas contribuições. Esta última será a abordada no presente estudo.  

 

1.3 LIBANESES: EM BUSCA POR UMA NOVA VIDA 

 

No século XIX, os libaneses se viram em crise. Sob os domínios do 

Império Turco-Otomano, regido por leis muçulmanas, seu país enfrentava uma 

situação econômica e política difícil. Além disso, de acordo com Goldfeld (2012) a 

parcela cristã da população sofreu por conta dos conflitos com drusos e 

muçulmanos. Em 1860 cerca de doze mil cristãos morreram por conta da 

perseguição dos drusos. Esse cenário impulsionou a ideia de emigrar.  

Nessa conjuntura, Curi (2016) retrata um momento histórico importante 

que sinaliza um possível porquê do Brasil ser destino de migração: a visita de D. 

Pedro II ao Líbano por volta de 1876. A postura do imperador foi de grande 

visibilidade junto à população cristã, visto que, segundo Goldfeld (2012), ao visitar 

diversas instituições de ensino cristãs, acabou por financiar os estudos de crianças 

cristãs pobres de Jerusalém, “fazendo assim que muitos o admirassem e 

simpatizassem com este país tão distante, mas que se mostrou tão amigo através 

de seu imperador” (p.168). 

Também contribuiu para a diáspora libanesa a possibilidade de 

recrutamento para o exército otomano. Conforme Goldfeld (2012), tal fato aliado ao 

cenário das inúmeras guerras amedrontava a população e servia de causa para não 

permanecer no país. 

Os primeiros imigrantes tinham como plano inicial ficar no Brasil 

temporariamente, com o propósito de crescer financeiramente e voltar para sua 

terra. E muitos assim o fizeram. Todavia, sentiram dificuldades em permanecer em 

seu país de origem ao “perceber que não havia tantas possibilidades para se 

prosperar como no Brasil. Muitos constituíam então família lá e retornavam para o 

Brasil, se estabelecendo aqui de forma definitiva” (GOLDFELD, 2012). 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

Apresentado o objeto de estudo (imigrantes libaneses), delimita-se  

também o espaço e o tempo: Centro de Florianópolis (onde povoaram), final do 

século XIX (quando chegaram) a 1950, respectivamente. A partir deste escopo, 
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surgem algumas questões: quais seriam as contribuições para a construção da 

cozinha tradicional de Florianópolis? Houve algum envolvimento entre as culturas 

alimentares? Ocorreu alguma junção dos saberes e fazeres de ambas resultando 

em um produto que se caracterizasse como parte da cozinha tradicional da Ilha? 

Responder esses questionamentos são o objetivo dessa pesquisa a fim de contribuir 

para a identificação e registro da Cozinha Tradicional de Florianópolis. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O estudo possui abordagem qualitativa de natureza aplicada e foi 

realizado em duas etapas: num primeiro momento efetuou-se um levantamento 

bibliográfico em livros, artigos e dissertação acerca do referido tema, do qual 

obteve-se subsídios para a segunda etapa, que consistiu em uma coleta de dados 

por meio de entrevistas com integrantes das famílias imigrantes libanesas. A síntese 

das informações coletadas nas respectivas etapas permitiu a fundamentação dos 

resultados. É importante ressaltar que trata-se de uma pesquisa que faz parte de 

um projeto maior, o qual visa realizar a identificação e sistematização dos saberes 

e fazeres da Cozinha Tradicional de Florianópolis, com vistas a sua disseminação 

e consequente preservação como identidade histórica e cultural. 

Figura 1: Grupo de Pesquisa em Patrimônio Gastronomia e Cultura 

(PGC) com  descendentes de libaneses. 

 
Fonte: os autores (2019) 

 
 

Figura 2: Integrantes do PGC com uma descendente de libaneses. 
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Fonte: os autores (2019) 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A diáspora libanesa em Florianópolis deu início na última década do 

século XIX. Uma vez instalados, rapidamente integraram-se à sociedade da Ilha e 

não tardaram a absorver os hábitos alimentares locais. Constatou-se, com base nas 

análises bibliográficas e entrevistas realizadas, que o casamento entre nativos e 

imigrantes libaneses, bem como a atuação de domésticas brasileiras no lar destes 

“novos habitantes” criaram o cenário ideal para a inserção de preparações 

brasileiras2 no dia a dia dos imigrantes e de seus descendentes. A transmissão dos 

saberes e fazeres foi mútua e as culturas alimentares conheceram uma a outra. 

Carvalho (2002) corrobora com este pensamento ao assinalar que a matriarcas 

libanesas tinham prazer em ensinar as preparações da família às noras e criadas 

brasileiras, ao passo que aprendiam a culinária local.   

Entretanto, mesmo com essa relação de troca de conhecimentos que 

existiu entre as culturas, até o atual estágio da pesquisa não foi possível afirmar 

que, de fato, houve uma união dessas culturas alimentares que tenha resultado em 

um prato tradicional. Uma única preparação cogitou essa possibilidade: o quibe de 

camarão, que unira técnicas e ingredientes da cultura libanesa, como o triguilho, as 

especiarias e o hortelã ao camarão, ingrediente abundante do litoral catarinense 

que viria substituir as carnes ovina e bovina presentes na versão tradicional 

libanesa. Contudo, ainda que represente a junção das culturas alimentares libanesa 

e florianopolitana, essa preparação não se caracteriza como tradicional, pois 

                                                           
2 Alguns exemplos: pirão escaldado, peixe ensopado, camarão com chuchu e peixe cozido no feijão. 
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acabou por não se popularizar, além do que não foi transmitida às gerações 

posteriores. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a pesquisa em curso, o presente estudo pôde concluir que os 

imigrantes libaneses foram sim influenciados pelos hábitos alimentares de 

Florianópolis, enquanto que sua cultura alimentar também pôde ser sentida e 

reconhecida pelos povos da Ilha. No entanto, alheio a tentativas, não houve e nem 

há algum produto, a se considerar tradicional, que registre a presença das duas 

culturas agregadas, isto é, a continuidade da construção da cozinha tradicional de 

Florianópolis não contou com influências dos hábitos alimentares e da cozinha 

libanesa. 

É importante ainda frisar as dificuldades de se encontrar informações 

referentes à cultura libanesa em Florianópolis, principalmente no que diz respeito a 

seus hábitos alimentares enquanto imigrantes. Sendo a maioria dos registros 

provenientes da tradição oral, ocorreu que as novas gerações pouco absorveram 

os costumes de seus avós e bisavós bem como pouco sabem como decorreu a 

chegada destes nas novas terras.  

Assim sendo, se evidencia a importância de estudos acerca dessas 

culturas inseridas em um contexto histórico, cultural e social diferente aos do seu 

país, a fim de, por meio da identificação e registro, preservar e valorizar essas 

memórias. 
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Resumo: O projeto “Hans Broos: da formação técnica ao conjunto da obra” propôs a articulação da 
pesquisa e extensão ao ensino, utilizando as obras do arquiteto Hans Broos em Santa Catarina que 
constam no processo de tombamento em instrução no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
– IPHAN, que foi a instituição demandante externa. A própria comunidade denunciou algumas demolições, 
que serviram como justificativa para a realização da atividade de extensão. Foi possível inserir a discussão 
sobre a valorização patrimonial no ensino, com uma equipe multidisciplinar de bolsistas como protagonistas 
dessas atividades, através das atividades de ensino e da apresentação dos resultados do projeto para o 
público interno e externo ao IFSC, como as instituições de patrimônio e demais universidades que 
pesquisam no campo acadêmico. Para atingir o objetivo geral, foi feito a revisão bibliográfica, o 
levantamento das obras ainda existentes, o mapeamento das obras mais significativas e o trabalho de 
campo para verificar a situação atual das edificações. Essas informações foram sistematizadas para o 
desenvolvimento dos inventários para as instituições patrimoniais e serviram para a elaboração dos 
redesenhos das plantas em 2D e em 3D de alguns dos edifícios projetados pelo arquiteto. A parte gráfica 
dos redesenhos foi feita através da utilização de softwares específicos, como o AutoCAD, o SketchUp e o 
Revit (BIM), para a reprodução das plantas antigas e maquetes eletrônicas das obras originais para 
comparar o estado atual das construções e terá relevância na disseminação das informações para o 
reconhecimento e valorização das obras que servirão para auxiliar na manutenção dessas obras pelas 
instituições de preservação patrimonial e pelos próprios proprietários desses imóveis. 
 
Palavras-Chave: Pesquisa Patrimonial, Ensino, Extensão, Hans Broos, IFSC. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O projeto “Hans Broos: da formação técnica ao conjunto da obra”, realizado em 

2018, teve como principal objetivo fomentar a conscientização do patrimônio histórico 

cultural, com ênfase nas obras do Engenheiro-Arquiteto Hans Broos, que estão inseridas 

no contexto do Movimento da Arquitetura Moderna em Santa Catarina. Trata-se de uma 

pesquisa de caráter transdisciplinar, feita por uma equipe multidisciplinar, dos cursos 

tecnológicos, que procurou sistematizar informações para as instituições de preservação 

patrimonial e disseminar esse conhecimento para o público em geral. O projeto propôs a 

articulação da pesquisa e extensão ao ensino, utilizando as obras do arquiteto Hans 

Broos em Santa Catarina que constam no processo de tombamento “em instrução” no 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que foi a instituição 

demandante externa. 

ISSN: 2526-4044 p. 941 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

 A justificativa para a realização do projeto foram as recentes demolições de 

algumas das principais obras em Santa Catarina, demonstrando 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 da Residência Gottardi (projetada em 1960) na cidade de Rio do Sul/SC em 2018 

(WITTMANN, 2018). Além dessas obras demolidas, podemos notar a falta de 

conscientização dos proprietários dos imóveis projetados por Hans Broos na hora das 

modificações, onde algumas das obras sofreram descaracterização e perderam a sua 

essência. A própria comunidade denunciou algumas demolições, que serviram como 

justificativa para a realização da atividade de extensão.  

Devido os constantes processos de renovação urbana essas obras correm 

grandes de desaparecimento caso não exista uma conscientização da população, 

ocasionando grandes perdas em cidades e nas gerações futuras. Essa modernização 

urbana tende a ser cada vez mais intensa, substituindo essas obras de grande valor 

cultural e histórico que se encontram inseridas em um contexto urbano da cidade por 

edifícios cada vez mais padronizados e fora de um contexto seguindo apenas a lógica 

padronizada do mercado (HARVEY, 1998). A globalização impõe a substituição dessas 

obras, sem se preocupar com a história do lugar, substituindo conjuntos urbanos 

adaptados aos sítios físicos e apropriados culturalmente, por um acumulo de não lugares 

(AUGÉ, 1994). Porém o indivíduo só toma consciência daquilo que é através dos lugares 

que 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 - decorrente 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). 

O projeto buscou inserir os alunos, professores e profissionais da área da 

construção civil, do Instituto Federal de Santa Catarina e das demais instituições 

envolvidas, nesta discussão, fomentando a conscientização sobre a relevância dos 

patrimônios históricos para as cidades contemporâneas.  

Os alunos participantes do projeto receberam a tarefa de redesenhar alguns 

dos principais projetos do arquiteto. Essa atividade foi importante para os alunos, que 

aprenderam sobre a concepção arquitetônica, técnicas construtivas e detalhamento de 

projeto, entre outras questões técnicas, a partir do redesenho. Essa atividade foi utilizada 

também como forma de extensão, pois os arquivos pesquisados e os desenhos técnicos 

elaborados serão disponibilizados para as instituições responsáveis pelo patrimônio 

cultural catarinense e para os proprietários poderem fazer possíveis adequações. 
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2 METODOLOGIA 

 

Este projeto buscou fornecer instrumentos (através da sistematização 

informações dados sobre a situação atual do conjunto da obra de Broos) 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). A metodologia para a realização da pesquisa iniciou-se com uma 

revisão bibliográfica sobre os conceitos relacionados às políticas públicas patrimoniais e o 

desenvolvimento desse conceito, que passa de objeto isolado da “edificação” para 

“conjuntos arquitetônicos”. Nessas circunstâncias, destacou-se a introdução e o 

reconhecimento da Arquitetura Moderna de Santa Catarina como uma herança de valor 

patrimonial que ainda encontra-se em fase de reconhecimento. 

Após a revisão bibliográfica, foi feito o levantamento das obras ainda 

existentes, o mapeamento das obras mais significativas e o trabalho de campo para 

verificar a situação atual das edificações. Essas informações foram sistematizadas para o 

desenvolvimento dos inventários para as instituições patrimoniais. Esse material serviu 

para a elaboração dos redesenhos das plantas em 2D e em 3D de algumas edificações 

através da utilização de softwares específicos, como o AutoCAD, o SketchUp e o Revit 

(BIM). A reprodução das plantas antigas e a criação de maquetes eletrônicas dessas 

obras serviram para comparar o estado atual das construções e terão relevância na 

disseminação das informações para o reconhecimento e valorização das obras que 

servirão para auxiliar na manutenção dessas obras pelas instituições de preservação 

patrimonial e pelos próprios proprietários desses imóveis.  

Com relação a parte gráfica do projeto, a partir dos estudos sobre a linguagem 

visual do projeto, foram elaborados banners e flyers que serão utilizados em exposições 

itinerantes e que foram distribuídos para o público em geral. Foram elaborados também 

outros materiais, como um cartaz composto de diversas obras e que forma um painel 

quando aberto, além da composição de um livreto com todo o material disponível 

levantado e criado pelo projeto, uma exposição com fotos originais, foto atuais, plantas 

gráficas em 2d, além de uma maquete física e diversas maquetes eletrônicas que foram 

impressas em 3d. Essa parte gráfica terá relevância na disseminação das informações 

para o reconhecimento e valorização das obras. Durante o projeto foram realizadas 

também diversas palestras em diversas cidades catarinenses, que colaboraram bastante 

para o sucesso projeto. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os alunos que participaram da pesquisa receberam a tarefa de redesenhar 

alguns dos principais projetos de Hans Broos em Santa Catarina. A atividade foi de 

grande relevância, pois os alunos aprenderam sobre a concepção arquitetônica, técnicas 

construtivas e detalhamento arquitetônico. As obras selecionadas foram a Igreja Itoupava 

Seca (1954), a Residência Júlio Zadrozny (1955), a Casa Comercial Peiter (1956), O 

Grande Hotel (1960), o Edifício Visconde de Mauá (1960) e a Hering Matriz (1968), todos 

esses localizadas em Blumenau/SC, além da Hering de Ibirama/SC (1977), a Hering de 

Rodeio/SC (1978) e o Edifício da Celesc (1967) localizado em Florianópolis/SC. As 

atividades realizadas foram utilizadas como forma de extensão, pois o arquivo pesquisado 

e os desenhos técnicos elaborados estão sendo disponibilizados às instituições 

responsáveis pelo patrimônio cultural de Santa Catarina.  

Para relatar a caminhada de Hans Broos pelo estado de Santa Catarina foram 

realizados dois mapeamentos das obras realizadas, um mostrando as principais obras no 

estado de Santa Catarina como um todo e o outro com as principais obras na cidade de 

Blumenau/SC. O primeiro mapa foi feito para espacializar a passagem do arquiteto Hans 

Broos pelo estado de Santa Catarina, onde pode-se perceber que o fio condutor que 

conecta as principais obras dele no sentido longitudinal é o Rio Itajaí-Açú e a BR-470, que 

desce do Alto Vale do Itajaí (Rio do Sul) até o litoral (Itajaí). No sentido transversal, temos 

a conexão estruturada a partir da BR-101, conectando obras mais ao norte (Penha) com a 

capital do estado (Florianópolis). Esse mapa foi elaborado a partir do material disponível e 

das visitas in loco, onde foi determinado o recorte espacial para a abordagem do trabalho. 

Estas são as obras consideradas de maior relevância, tanto pela sua importância histórica 

para esses lugares, como pela sua importância contemporânea para a dinâmica urbana 

atual.  

O segundo mapa serviu para espacializar a passagem de Hans Broos em 

Blumenau/SC, cidade onde iniciou e terminou os seus trabalhos no Brasil. Broos deixou 

sua marca na paisagem, com destaque para as obras que marcam a modernidade na 

área central da cidade e para os edifícios da Cia. Hering representam uma apreensão da 

totalidade do lugar. Os primeiros projetos são no bairro da Itoupava Seca, como a Igreja 

Itoupava Seca e Residência Júlio Zadrosny, que representam a importância dessas obras 

no bairro de expansão urbana da centralidade da cidade. Projetos de grande impacto vão 

caracterizar a modernidade na paisagem da área central, como a Casa Comercial Peiter, 

Grande Hotel e Edifício Visconde de Mauá, onde Broos coloca Blumenau nas capas das 

principais revistas de arquitetura do Brasil. No projeto da Cia. Hering Matriz (Bom Retiro) 
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conseguiu uma apreensão geral da totalidade do lugar, reunindo história com novas 

tecnologias, adaptando-se ao meio e criando um paisagismo que faz a amarração das 

obras com o lugar através da paisagem. Preservando o patrimônio industrial mais 

relevante, foram criadas as unidades satélites, como a de Água Verde e o Centro 

Esportivo da Cia. Hering. Broos projeta diversas obras residenciais, como as Residências 

de Raul Hering e Rivadávia Wollstein num primeiro momento, e, posteriormente, as 

Residências Dieter Hering e Hans Prayon, com reconhecido valor arquitetônico. Discutiu 

também sobre o planejamento urbano da cidade, onde propôs diversas soluções 

urbanísticas a partir dos estudos do território com a consultoria do geógrafo e amigo Aziz 

Ab’Saber, espacializado apenas através da refuncionalização da Ponte de Ferro.    

A partir do material obtido no acervo, principalmente as plantas e as fotos 

históricas, conseguimos redesenhar as edificações com o principal objetivo de mostrar o 

seu valor patrimonial. Os projetos realizados pelos alunos auxiliaram também para a 

comparação entre a proposta original do arquiteto e o estado atual em que se encontra. 

Com os desenhos prontos, será possível restabelecer o partido arquitetônico original, 

caso haja um interesse em fazer uma restauração do imóvel.  

Através dos processos de redesenhos, foi possível adquirir diversos 

conhecimentos técnicos que no futuro contribuirão para a formação acadêmica dos 

estudantes envolvidos, não só criando uma relação com as questões patrimoniais, mas 

também com relação à compreensão das técnicas construtivas utilizadas e do próprio 

pensamento do arquiteto. Foi possível perceber também que as edificações passaram por 

inúmeras alterações importantes, tanto nos espaços internos e externos, como nas áreas 

do seu entorno, o que nos leva a concluir que a problemática em relação às condições 

que se encontram esses imóveis é bastante significativa. 

Para ilustrar a presente situação, pode-se verificar o estado de conservação 

dessas obras projetadas por Broos, que além das abundantes alterações no seu interior e 

exterior, estão recebendo em seu terreno ou na área de entorno imediato a construção de 

novos edifícios ou ampliações. Em prol de compreender os projetos e as propostas 

originais do arquiteto Hans Broos, a equipe obteve acesso ao acervo, às plantas originais 

e as fotos registradas dessas obras após a sua construção. A partir deste material, foi 

possível fazer uma análise mais ampla do que seria o partido arquitetônico original 

proposto por Broos. 

O redesenho dessas obras 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.    
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral desse projeto foi fomentar a conscientização do patrimônio 

histórico cultural, com ênfase nas obras do Engenheiro-Arquiteto Hans Broos, que estão 

inseridas no contexto do Movimento da Arquitetura Moderna em Santa Catarina. Com isso 

foi possível alcançar os demais objetivos específicos planejados, como: Inserir a 

discussão sobre a valorização patrimonial no ensino para a formação integral do aluno do 

IFSC apresentando nossas pesquisas e resultados na sala de aula das disciplinas 

ministradas pelo coordenador do projeto e levando também os demais alunos para o “I 

Seminário sobre Hans Broos”, realizado no auditório do IFSC, onde foram apresentados 

os resultados do projeto para o público interno e externo ao IFSC; Disseminar o valor 

cultural das obras de Hans Broos em Santa Catarina nessas atividades desenvolvidas na 

sala de aula, mas também em palestras nas cidades de Blumenau, Timbó, Joinville e 

Itajaí; Valorizar a formação técnica do engenheiro-arquiteto Hans Broos que fez escola 

técnica em Praga (Rep. Theca) e se formou na universidade técnica de Braunschweigh 

(Alemanha), ou seja, uma formação muito próxima da formação dos cursos “Técnico em 

Edificações”, “Tecnólogo da Construção Civil” e “Engenharia Civil” que o IFSC oferece 

aos seus alunos; Atentar para os novos olhares sobre o patrimônio modernista e o 

industrial, através das atividades desenvolvidas em sala de aula e das palestras pelo 

estado de Santa Catarina, apresentando assim a evolução das discussões patrimoniais 

sobre o conceito de “patrimônio”; Possibilitar o contato direto dos alunos com bens 

patrimoniais em visitas e nas aulas práticas de desenho, onde foi possível oferecer 

embasamento técnico-teórico para os alunos utilizarem nas aulas práticas de projeto);  

Abrir um novo campo de atividades de pesquisa e extensão para os nossos 

alunos devido ao estreitamento das relações do IFSC com as instituições de patrimônio 

(IPHAN, FCC, CAU) e demais universidades que pesquisam no campo acadêmico 

(UFSC, FURB, UNIDAVI, UNISOCIESC); Contribuir de forma prática e direta num 

processo de tombamento em instrução em andamento, onde foi possível tomar 

conhecimento dos esforços e das dificuldades destas instituições, que ficaram muito 

satisfeitas com o resultado apresentado e já firmaram nova parceria; Fomentar a 

construção de um modelo de cidade mais sustentável, que leve em consideração os 

aspectos históricos locais e possibilite a leitura dos diferentes períodos na sua paisagem, 

conforme discussão apresentada no Seminário, onde ficou nítida a necessidade desse 

tipo de discussão ao longo do curso; Apresentar o resultado do projeto em forma de 

extensão, com  o repasse de dados técnicos pesquisados e outros criados para inserção 
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no processo de tombamento do IPHAN, a organização de um seminário específico "I 

Seminário sobre Hans Broos" e a organização de exposições do nosso projeto em 

Florianópolis, Blumenau e Joinville. 

Dessa forma, o projeto buscou inserir também os alunos, professores e 

profissionais da área da construção civil, no debate sobre a relevância desses bens 

patrimoniais modernos para as cidades contemporâneas. O projeto foi levado para dentro 

da sala de aula, com o redesenho de alguns dos principais projetos em Santa Catarina, 

possibilitando o aprendizado sobre a concepção arquitetônica, técnicas construtivas e 

detalhamento técnico dos projetos. Essa atividade foi utilizada também como forma de 

extensão, pois os arquivos pesquisados e os desenhos técnicos elaborados serão 

disponibilizados para as instituições responsáveis pelo patrimônio cultural catarinense e 

para os proprietários poderem fazer possíveis adequações. 

O projeto promoveu a conscientização patrimonial, através da utilização da 

pesquisa e extensão aplicada ao ensino, utilizando as obras do engenheiro-arquiteto 

Hans Broos, para instrumentar o processo de tombamento no Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). A importância deste projeto está também na 

introdução da temática da valorização patrimonial no IFSC, através de um processo em 

andamento, demonstrando na prática as situações recorrentes com relação à temática, 

como por exemplo, qual o papel do egresso que vai trabalhar na construção civil.  
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Resumo: O presente artigo é proveniente de um trabalho realizado na unidade de aprendizado intitulada 
Patrimônio Cultural da Universidade do Sul de Santa Catarina. A proposta principal é compreender quais os 
patrimônios – sejam eles materiais ou imateriais – a comunidade do município de Laguna reconhece e se há 
de alguma forma a valorização dos mesmos. Para obter os resultados, foram realizadas pesquisas 
bibliográficas e documentais, assim como entrevistas com comunidade central da cidade. O local escolhido 
para realizar as entrevistas foi o centro história, justamente por possuir o maior foco de patrimônio cultural. 
Com os resultados obtidos, tornou-se possível pensar em uma proposta de turismo para maior valorização 
da cidade como um todo ao mesmo tempo em que ocorre uma preservação dos patrimônios culturais.  
 
Palavras-Chave: Patrimônio, Laguna, Turismo.  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A cidade de Laguna- SC é considerada como uma das mais antigas do país, sua 

fundação foi registrada no ano 1678. Por ser uma cidade histórica acaba apresentando 

diversos patrimônios, sejam eles materiais ou imateriais. Laguna foi uma cidade de grandes 

disputas. Inicialmente, na parte litorânea, o município foi ocupado pelos povos 

sambaquieiros, que permaneceram no local por aproximadamente 4.000 anos. Já nos 

locais mais altos, no interior, viviam os grupos caçadores-coletores. 1.000 d.C. a região 

também recebeu a presença dos ceramistas Jê. Acredita-se que esse grupo se uniu com 

os sambaquieiros. Os Tupi-Guaranis chegaram ao município trezentos anos depois. 

(CLAUDINO; FARIAS, 2009).  

Por ter sido povoada por diferentes grupos indígenas, Laguna possui diversos 

vestígios arqueológicos, e abriga os sambaquis mais antigos do país. “Há sambaquis que 

foram construídos há, aproximadamente, 4.550 anos a.C.”. (CLAUDINO; FARIAS, 2009, p. 

11). Os sambaquis são conhecidos com sua forma arredondada e por possuírem diversas 

conchas, o tamanho pode variar. Geralmente os sambaquis eram construídos próximos as 

lagoas, pois os povos que habitavam a região se alimentavam da pesca.  

Como dito anteriormente, a cidade possui sua data oficial de fundação em 1678. 

O fato ocorreu com a chegada do bandeirante Domingos de Brito Peixoto. Ao chegar à 

região, o bandeirante construiu uma capela de pau a pique que seria dedicada a Santo 
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Antônio. Dessa forma, o santo passou a ser padroeiro da cidade. 1 O nome dado 

inicialmente à cidade também estava relacionado à fé. Laguna se chamava Santo Antônio 

dos Anjos da Laguna.  Os bandeirantes passaram a ocupar a região a mando do rei de 

Portugal, pois a região era conhecida por delimitar o território firmado entre Portugal e 

Espanha com o Tratado de Tordesilhas2 (1494). 

Por volta dos séculos XVI e XVIII, a região passou a receber a população 

açoriana, vinda de Portugal. Os açorianos foram mandados para “povoar” a região, pois o 

rei de Portugal temia uma invasão espanhola. Por ser uma região com localização 

geográfica estratégica, haviam muitas disputas na região. No ano de 1714, Santo Antônio 

dos Anjos da Laguna foi promovida a Vila. Com o povoamento dos açorianos, a região 

passou por uma mudança de costumes, e a agricultura foi implementada com mais força, 

especialmente relacionado aos engenhos de farinha de mandioca.  

Entre 1835 a 1845 ocorreu a Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos. O 

movimento teve início no Rio Grande do Sul e afetou Santa Catarina, especialmente a 

cidade de Laguna. O RS estava passando por dificuldades econômicas, pois os produtores 

de gado da região não estavam conseguindo importar o charque (carne seca), pois os 

imperialistas3 que controlavam os portos da região. Sendo assim, os fazendeiros (que 

ficaram conhecidos como farrapos devido a suas roupas rasgadas) produtores de gado se 

revoltaram e tentaram tomar posse da região. Os líderes do movimento farroupilha foram 

David Canabarro, Teixeira Nunes e Giuseppe Garibaldi. Por Laguna possuir um porto, os 

farrapos invadiram e tentaram conquista a região. Em 1839 eles chegaram as terras 

catarinenses e ocuparam Laguna, declarando a independência de Santa Catarina. Foi 

criado então a República Juliana. Entretanto, a republica não durou mais do que 100 dias. 

Foi durante as disputas entre os farrapos e os imperialistas que Anita Jesus de Ribeiro 

conheceu Giuseppe Garibaldi e passou a lutar ao seu lado.  

Os farroupilhas perderam a disputa e o governo imperial passou a incentivar 

ainda mais a população da região. Dessa forma, em 1847 chegaram os imigrantes alemães 

e italianos. No mesmo ano, Laguna foi elevada a categoria de cidade. Os imigrantes que 

desembarcavam no porto de Laguna eram direcionados para o interior e desenvolveram 

colônias em Azambuja, Urussanga, Grão-Pará, Princesa Isabel e Braço do Norte. 

                                            
1 Fontes: Arquivo Noronha Santos/Iphan e IBGE. Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/268 
2 Tratado feito entre Portugal e Espanha, traçado por meio de uma linha imaginária, que definia que as terras 
a leste seriam de Portugal e a oeste da Espanha.  
3 Exército relacionado com o governo imperial.  
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Com a ocupação do interior do Sul do Estado, os produtos produzidos eram 

transferidos para o porto de Laguna, o que gerou uma mudança positiva na economia da 

cidade. Durante esse período foram construídos os casarões no estilo eclético e art decó. 

De acordo com os dados do o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional- IPHAN 

(2014): 

Na virada do século XIX para o XX, com o enriquecimento da população, Laguna 
testemunhou o desenvolvimento urbano e intelectual mais significativo desde a sua 
fundação. Surgiram, nessa época, o Teatro Sete de Setembro (1858), a tipografia 
do primeiro jornal (1878), o hospital (1879), o primeiro hotel na Rua da Praia, o Cine 
Central, a iluminação pública a petróleo (1891) e o antigo Mercado Público (1893), 
o Jardim Calheiros da Graça com chafariz, palmeiras e iluminação (1914 e 1915), 
Biblioteca Pública e o prédio do Banco Nacional do Comércio (1925). 

 

Entre as décadas de 50 e 60 a região sofreu um declínio econômico. O porto 

perdeu força devido à construção da rodoviária BR-101 e a ferrovia que ligava Tubarão a 

Imbituba.  

Por possuir tantas histórias, o IPHAN considerou a cidade como Patrimônio 

Nacional e em 1985 ocorreu o tombamento de todo o centro histórico. Sendo que em 1954 

já havia ocorrido o tombamento da antiga Casa de Câmara e Cadeia. (JARAMILLO, 2016). 

Além dos patrimônios materiais, a cidade também é possuidora de muitos 

patrimônios imateriais. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) define como patrimônio imaterial: 

(...) as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto com 
os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que 
as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como 
parte integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que 
se transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas 
comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a 
natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e 
contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade 

humana. 
 

Um dos exemplos de patrimônio imaterial é a pesca artesanal com o auxílio do 

boto, essa prática demonstra uma ligação entre o homem e a natureza trabalhando em 

conjunto. O pescador sabe exatamente a posição em que deve jogar a rede a partir do 

movimento que o boto faz ao espantar os cardumes. Todo esse processo requer uma 

linguagem de reconhecimento, aprendizado passado de geração em geração que constitui 

a identidade das comunidades pesqueiras de Laguna. 

 Com base no exposto há o seguinte problema de pesquisa: 

Quais patrimônios materiais e imateriais a população de Laguna – SC reconhece 

como formadores de sua história? 

Objetivos 
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Objetivo Geral          

                                                                                               

Identificar a relação entre os moradores de Laguna – SC e o patrimônio cultural. 

 

Objetivos específicos  

 

- Desenvolver pesquisa bibliográfica e documental sobre os patrimônios culturais, bem 

como aspectos históricos do município de Laguna – SC; 

- Aplicar questionário qualitativo com os moradores da cidade; 

 

2 METODOLOGIA 

Segundo Demo (1985) a Metodologia é uma preocupação instrumental. Trata 

das formas de se fazer ciência. Baseada no conjunto de métodos e procedimentos técnicos 

a qual adquire a cientificidade através dos cuidados com procedimentos, ferramentas e 

caminhos. Sendo a finalidade da ciência, tratar a realidade teórica e prática a fim de buscar 

a solução para o problema que instigou a pesquisa.  

Utilizamos o questionário como ferramenta de pesquisa de campo e coleta de 

dados. Os dados, quando aliados ao processo qualitativo, devem servir como ferramenta 

dentro dos estudos, pois informações sobre a vida dos povos não podem ser quantificadas 

e precisam ser interpretadas de forma muito mais ampla que simplesmente como um dado 

objetivo. Assim, através da pesquisa qualitativa, se pode “não só determinar como é um 

fenômeno, mas também de que maneira e por que ocorre” (TRIVIÑOS, 1987).  

Para realizar a pesquisa nos apoiamos na pesquisa bibliográfica documental, 

consulta nas bases de dados do IPHAN e aplicação de questionário na comunidade do 

Centro Histórico. Na pesquisa de campo, as questões foram abordadas com intuito de 

compreender quais patrimônios a comunidade reconhece como portador de memória, e 

que constitui a história local. Além de elencar quais desses patrimônios são materiais e 

imateriais. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No centro de Laguna foram entrevistadas doze pessoas. O primeiro 

questionamento buscava entender o que as pessoas entendiam como patrimônio material, 

apenas duas pessoas responderam. A primeira disse: “Patrimônios materiais eram espaços 
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físicos”. A segunda definiu como: “Um vestígio, marco importante e prova da história no 

local”. 

Ao perguntar sobre quais patrimônios materiais eles reconheciam, os 

patrimônios citados foram: Igreja Santo Antônio dos Anjos, Museu de Anita Garibaldi, Fonte 

da Carioca, Mirante Nossa Senhora da Glória, Centro Histórico, Pedra do Frade, Farol de 

Santa Marta, Prefeitura, Praça, Marco Tratado de Tordesilhas, Casa de Anita, Mercado 

Público, Monumento sobre os escravos e Casa do Banco do Brasil.  

No gráfico abaixo é possível observar o número de vezes que cada patrimônio 

foi citado: 

Gráfico 1: Patrimônios materiais citados nas entrevistas realizadas no Centro 

Histórico de Laguna SC 

 

 

 

Quando questionados sobre o que era patrimônio imaterial, nenhum dos 

participantes soube definir, entretanto nove participantes reconhecem que há patrimônios 

imateriais na cidade, os patrimônios citados foram: Carnaval de Laguna, Pesca com o Boto, 

Tomada de Laguna, Festa em homenagem a Santo Antônio dos Anjos, Banda União, 

Teatro ao ar livre, Umbanda, Boi de mamão, Festa Nossa Senhora dos Navegantes, 

Revolução Farroupilha e Desfile Cívico. 

No gráfico 02 está exposta a quantidade de vezes que esses patrimônios foram 

citados. 

Gráfico 2: Patrimônios imateriais citados nas entrevistas realizadas no Centro 
Histórico de Laguna SC 
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Um dos questionamentos era específico sobre a pesca com o boto, se eles 

reconheciam a pesca como um patrimônio da região, onze pessoas responderam que 

reconhecem a pesca com o boto como patrimônio, um dos entrevistados complementou “A 

pesca com o boto é uma tradição muito antiga e infelizmente está em risco pela pesca dos 

barcos em alto mar”. 

As próximas questões eram a respeito dos sítios arqueológicos sambaquis, 

apenas um participante disse não conhecer os Sambaquis. Os demais já conhecem ou 

ouviram falar nos sítios. A última questão foi sobre a importância do patrimônio cultural para 

a história da cidade, e todos concordaram que sim os patrimônios são relevantes para 

construir a memória da cidade. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A cidade de Laguna por ter um centro histórico tombado tem medidas de 

preservação e valorização voltadas principalmente aos patrimônios materiais. Nos últimos 

anos, além da difusão dos patrimônios históricos e edificados, houve um crescente trabalho 

de pesquisa, eventos e documentários envolvendo a comunidade a discutir sobre a 

importância da pesca com o boto na história e memória da cidade, bem como, a ação da 

prefeitura em colocar monumentos em formato de botos para homenagear a pesca 

artesanal. 

As ações de preservação e valorização dos últimos anos focados nos 

patrimônios citados acima refletiram nos resultados dessa pesquisa, pois todas as pessoas 

mencionaram os patrimônios que estavam em enfoque no momento, como os patrimônios 

edificados, as festividades, os demais bens tombados e a pesca com o boto. Quando 

questionados sobre os sítios arqueológicos sambaquis a maioria afirmou conhecer e saber 
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o que eram os sambaquis, entretanto ninguém os colocou na lista de patrimônios culturais 

da cidade. 

Assim, podemos observar a importância em realizar medidas sistemáticas de 

difusão e preservação dos patrimônios locais, pois “o monumento ou objeto que desejamos 

que fosse preservado, para a população, não contém implicitamente importância histórica, 

e essa importância deve ser construída pela sociedade que o detêm como patrimônio” 

(FARIAS, KNEIP 2010, P. 281). Com base no exposto fica evidente a necessidade de 

realizar medidas de valorização, conhecimento e preservação tanto dos patrimônios já 

reconhecidos pela população, como dos demais patrimônios culturais presentes no 

cotidiano da cidade.  
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Resumo: A bananicultura é uma atividade econômica bastante explorada em Santa Catarina. Entretanto, o 

produtor rural e o consumidor aproveitam apenas a polpa da banana e descartam as cascas. Por outro lado, 

esse resíduo agroindustrial, há longo tempo é utilizado na medicina popular para o tratamento de ferimentos, 

queimaduras e fissuras cutâneas. Atualmente, tem sido aproveitada para diversos fins como a produção de 

álcool, metano, adsorventes no tratamento de água. Assim, o presente estudo teve como objetivo produzir e 

testar a qualidade de sabonetes contendo extrato seco de cascas de bananas utilizando-se metodologias que 

pudessem ser aplicadas em trabalhos de laboratórios por discentes do ensino médio. Foram realizados testes 

de qualidade e do potencial antiséptico, confirmação da presença de flavonóides, taninos e de catequinas. 

Os resultados obtidos mostraram-se animadores, pois constatou-se nos sabonetes produzidos propriedades 

organolépticas semelhantes aos sabonetes encontrados nas farmácias e supermercados. Os testes físico-

químicos, microbiológicos e de detecção de taninos, catequinas e flavonóides apresentaram resultados 

positivos para a atuação no processo de cicatrização de feridas cutâneas. Ainda assim, sugere-se o 

aprimoramento dos testes microbiológicos, seguindo a metodologia proposta pela ANVISA. 

Palavras-chave: Produção de sabonetes; Saponificação; Cicatrização; Resíduo Agroindustrial; 
Bananicultura. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A produção mundial de bananas atingiu cerca de 113 milhões de toneladas no 

ano de 2016, sendo que o Brasil foi o quarto maior produtor da fruta, responsável por 

aproximadamente sete milhões de toneladas (EMBRAPA, 2016). Entretanto, o produtor 

rural e o consumidor comum interessam-se, normalmente, apenas pela polpa da banana, 

ou seja, a parte comestível da fruta, sendo as cascas e coroa geralmente descartadas ou, 

às vezes, utilizadas para alimentação animal e compostagem (CHARRIER et al., 2004).  

Ao serem descartadas inadequadamente, tanto as cascas quanto a coroa da 

banana podem causar impactos ambientais, sendo possível citar, por exemplo, a elevada 

demanda bioquímica de oxigênio necessária para sua degradação em ambientes 

aquáticos, o que pode acabar reduzindo populações de animais aquáticos e provocar 

desequilíbrio naquele ecossistema (ZHANG et al., 2005). 
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Por outro lado, nos últimos anos a casca da banana tem se tornado objeto de 

estudo da comunidade científica, para a produção de álcool, metano e até mesmo 

adsorventes para purificação de água (PEREIRA, 2010). Existem também trabalhos 

científicos relatando o efeitos de cicatrização pela aplicação de produtos contendo extratos 

da casca de banana, como os de Pereira (2010) e de Almeida (2014), em peles lesionadas 

de animais, ou até mesmo em testes in vitro. 

Tendo em vista que tais pesquisas indicam que os sabonetes possuem diversos 

benefícios quando usados em qualquer fase da cicatrização, liquefazendo as crostas e 

escaras e pode agilizar o desbridamento, processo da retirada do tecido não vitalizado, 

para o tecido definitivo (MANDELBAUM; SANTIS; MANDELBAUM, 2003), com este 

trabalho objetivou-se produzir um sabonete contendo extrato de casca de banana, que 

pudesse auxiliar no processo de cicatrização e se testar o potencial cicatrizante dos 

sabonetes produzidos. 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 PRODUÇÃO DO EXTRATO DA CASCA DA BANANA 

As cascas de banana foram limpas e secas em estufa por um período de 15 

horas a 66 ºC, baseando-se na metodologia proposta por Torrezan, Freire e Correa (1999). 

Para a obtenção do extrato em pó, as cascas foram trituradas em liquidificador e moinho 

de facas. 

 

2.2 PRODUÇÃO DOS SABONETES 

A metodologia aplicada para a produção dos sabonetes foi descrita por Maine 

(1995), utilizando-se uma mistura aquecida de óleos de soja, coco e azeite de oliva, até a 

sua homogeneização. Em seguida, após o resfriamento natural da mistura, adicionava-se 

uma solução de NaOH e o extrato seco da casca de banana. Por último, essa mistura era 

despejada em formas apropriadas para a solidificação e produção final do sabonete. 
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2.3 TESTES DE QUALIDADE 

Finalizada a etapa de produção, os sabonetes produzidos passaram por testes 

relacionados às características físicas, conforme a metodologia proposta por Barbizan, 

Ferreira e Dias (2013). 

Com o intuito de comparação, foram adquiridos sabonetes no comércio e 

aplicados os mesmos testes realizados com os sabonetes produzidos em laboratório de 

cascas de bananas. 

 

2.3.1 Peso Médio 

Três unidades com volume de um cm³ do sabonete foram pesadas em balança 

semianalítica, possibilitando assim o cálculo do peso médio, seguindo a metodologia 

proposta por Barbizan, Ferreira e Dias (2013). 

 

2.3.2 Perda de massa e Absorção de água 

Foram imersas três unidades dos sabonetes em béqueres contendo 250 mL de 

água deionizada, ficando em repouso por 24 horas. Finalizado este período, os sabonetes 

passaram por pesagem, possibilitando a obtenção da massa (m2), de acordo com Barbizan, 

Ferreira e Dias (2013). 

Após pesagem, os sabonetes eram envoltos por papel toalha, permanecendo 

neste estado por duas horas até uma nova pesagem, obtendo a massa final (m3). Assim, 

pode-se determinar a absorção de água pela diferença entre m1 e m2.Já a perda de massa 

é calculada pela diferença entre m1 e m3. 

A partir do resultados obtidos, foi possível avaliar esta característica do sabonete 

a partir das faixas comparativas de acordo com os seguintes critérios: Faixa I: perda de 

massa entre 0 e 10%; Faixa II: perda de massa entre 11 e 20%; Faixa III: perda de massa 

entre 21 e 30%; Faixa IV: perda de massa entre 31 e 40%, conforme o trabalho de Diez e 

Carvalho (2000). 

 

2.3.3 Formação de rachaduras 

Os sabonetes eram suspensos em béqueres contendo 300 mL de água 

deionizada, durante 24 horas. Após esse período, os sabonetes eram secos com papel 

toalha e suspensos no ar, durante 24, seguindo-se a metodologia de Barbizan, Ferreira e 

Dias (2013). 
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Também foram realizados testes de rachadura a seco, onde os sabonetes, sem 

passar por imersão, ficando suspensos durante 14 dias. 

Ambos os testes foram realizados em temperatura ambiente e após o tempo 

total, os sabonetes passavam por uma avaliação visual em termos de formação de 

rachaduras e classificadas como: muito leves (espessura de um fio de cabelo), leves (fina 

superfície), médias (evidentes superfícies/interfaces), maiores (toda superfície) e largas 

(fendas), conforme o trabalho Diez e Carvalho (2000). 

 

2.3.4 Formação de espuma 

A partir de uma adaptação do método Ross-Miler, uma solução 5% (m/v) do 

sabonete produzido era transferido para uma proveta, onde eram efetuadas agitações 

manuais verticais contabilizadas durante um minuto. Após a agitação, a altura da espuma 

ocorria uma medição, seguido de repouso durante 5 minutos, quando ocorria uma nova 

medição da altura, possibilitando a avaliação da mudança de volume da espuma, seguindo 

a metodologia de Souza Lorca, Fonseca e Santos (2009). 

 

2.3.5 Determinação potenciométrica do pH 

Uma solução aquosa do sabonete 10% (m/m) foi submetida a medição de pH, 

com o potenciômetro calibrado em soluções tampão de pH 4 e 7, conforme o trabalho de 

Barbizan, Ferreira e Dias (2013). 

 

2.4 TESTES DE POTENCIAL ANTISÉPTICO 

Para a realização de análises microbianas de cosméticos, a Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA), exige a utilização de microorganismos específicos - 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa - para cumprir 

requisitos de controle de qualidade. 

Por ser voltado para o ensino médio, o laboratório em que o sabonete foi 

desenvolvido, não possui a estrutura necessária para a realização de tais testes, 

principalmente por se basearem na utilização de microrganismos patogênicos, que 

poderiam afetar a saúde de quem frequenta e utiliza o laboratório, por isso a metodologia 

foi adaptada para que pudessem ser realizados testes de atividade antimicrobiana. 

Para a coleta da biota microbiana, utilizou-se swabs, que são esfregaços na 

superfície da pele e, em seguida, passados em placa de petri esterilizadas, contendo o 

meio de cultivo ágar-água. 
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Após o período de desenvolvimento, foi selecionada uma colônia de cada placa 

feita, retirada com o auxílio de um bisturi, e inoculada em placas de petri contendo os meios 

de cultivo Ágar Nutriente ou Sabouraud  e 1 mL da mistura referente a imersão do sabonete 

em 100 mL de água deionizada a temperatura ambiente, por um período de 150 segundos. 

As placas ficaram armazenadas em estufa bacteriológica por um período de 35 dias. 

 

2.5 CONFIRMAÇÃO DA PRESENÇA DE FLAVONÓIDES 

A extração realizada para a determinação de flavonoides foi descrita por Araújo, 

Faria e Safadi (2014), em que 2 g do extrato seco eram adicionados a 30 mL de etanol 70% 

(v/v), com a fervura por 5 minutos e posterior filtração. 

Para a revelação, utilizou-se o método de Shinoda, em que há uma mistura de 2 

mL do extrato seco, com 0,5 g de magnésio em fita e 2 mL de ácido clorídrico concentrado. 

O fim da reação era perceptível com a efervescência da mistura. A alteração na coloração 

para vermelho-rósea, indicava a presença de flavonoides na amostra.  

 

2.6 CONFIRMAÇÃO DA PRESENÇA DE TANINOS 

Seguindo a metodologia descrita por Migliato et al. (2009), 5 g do extrato seco 

da casca da banana eram submetidos ao cozimento em 100 mL de água destilada. Com a 

solução obtida podiam ser realizadas as seguintes reações de caracterização para apontar 

a presença de taninos: 

- Reação com gelatina: mistura de 2 mL da solução extrativa, com duas gotas de 

ácido clorídrico concentrado e uma solução 2,5% (m/m) de gelatina incolor. A formação de 

precipitado, indicava reação positiva para taninos. 

- Reação com sais de ferro: mistura de 2 mL da solução extrativa, com 10 mL de 

água destilada e de 2 a 4 gotas de solução de FeCl3, a 1% em metanol. A mudança da 

coloração da solução para verde indicava presença de taninos condensados  
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2.7 CONFIRMAÇÃO DA PRESENÇA DE CATEQUINAS 

Marins et al. (s/d) descreveram a metodologia utilizada para a detecção de 

catequinas. Iniciou-se com a solubilização de 100 mg do extrato seco da casca da banana 

em metanol, 1 mL da solução obtida era acidificada com ácido clorídrico, até atingir o pH 3. 

Ao fim, a mistura era aquecida. A presença de catequinas na amostra era indicada por uma 

coloração amarela. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Como o valor da massa média obtida varia de acordo com o volume da fôrma 

utilizada, decidiu-se padronizar o volume dos sabonetes pesados para 1 cm³. o sabonete 

produzido apresentou 1,79 ± 0,2 g, já o sabonete disponível comercialmente apresentou 

massa de 1,57 ± 0,3 g. A diferença entre o peso médio dos sabonetes produzidos e dos 

comerciais pode estar relacionado as diferentes matérias-primas utilizadas. 

A perda de massa total calculada para o sabonete produzido é de 47,43%, e o 

do sabonete de origem comercial é de 47,22%, o que classifica ambos na faixa IV, como 

descrito na metodologia, com perdas de massa entre 31 e 40%. Vale ressaltar que essa 

padronização descrita por Diez e Carvalho (2000), não tem intenção de julgar 

qualitativamente a perda, mas sim quantificá-la. 

A massa de água absorvida pelos sabonetes foi cerca de 10%. Considera-se 

positivo que o nível de absorção de água seja próximo ao do sabonete disponível 

comercialmente e que a água absorvida não altere suas características físicas. 

No teste de formação de rachaduras utilizando água, o sabonete produzido 

apresentou rachaduras classificadas como muito leves. Já o sabonete de origem comercial 

apresentou rachaduras consideradas médias. 

A altura da espuma obtida nos testes para os sabonetes produzidos foi de 13,6 

cm, após medida imediata e de 2,2 cm após 5 minutos, enquanto a medida imediata da 

altura da espuma dos sabonetes de origem comercial foi de 11,1 cm, após 5 minutos a 

espuma formada media cerca de 0,1 cm.  

Mesmo tendo-se conhecimento de que a espuma não influencie na atividade de 

uma formulação dermocosmética ou medicamentosa, a grande formação de espuma é 

encarada de forma positiva, sendo que a maioria das pessoas prefere utilizar um produto 

que faça uma quantidade maior de espuma, razão pela qual, a importância de se avaliar o 

tamanho da espuma formada e sua manutenção durante um tempo pré-estabelecido 

(SOUZA LORCA, FONSECA E SANTOS, 2009). 
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O pH dos sabonetes disponíveis comercialmente é de 9,2 ± 0,2, já o pH dos 

sabonetes produzidos é de 9,8 ± 0,1 e é considerado aceitável para um sabonete. Mas, 

para os testes microbiológicos, foi necessário neutralizar os sabonetes produzidos, para 

que o pH não inibisse o crescimento microbiano. 

Nos primeiros 25 dias, não foi possível observar crescimento de colônias 

microbianas nas placas contendo o extrato aquoso do sabonete. Após esse período, as 

colônias que cresceram nos 20 dias seguintes não passaram de 1 mm de diâmetro, 

enquanto as colônias presentes nas placas controle tinham diâmetro superior a 0,5 cm. 

Os testes qualitativos para a detecção de taninos, catequinas e flavonóides nos 

sabonetes produzidos apresentaram resultados positivos. 

Com os resultados dos testes microbiológicos e de detecção de taninos, 

catequinas e flavonóides, acredita-se que os sabonetes produzidos são realmente capazes 

de atuar e auxiliar no processo de cicatrização de feridas cutâneas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados obtidos, considera-se que os sabonetes produzidos 

possuem propriedades organolépticas semelhantes aos sabonetes comercializados em 

farmácias e supermercados atualmente, sendo eficazes às necessidades comuns de 

sabonetes. Também, como citado anteriormente os testes microbiológicos e de detecção 

de taninos, catequinas e flavonóides, apresentaram resultados positivos para a atuação no 

processo de cicatrização de feridas cutâneas, embora sugere-se a necessidade de 

aprimorar os testes microbiológicos, seguindo a metodologia proposta pela ANVISA. 
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INTRODUÇÃO 
O ramo de atuação desta pesquisa é o agroindustrial, que 
vem crescendo no nosso país. Decidiu-se, então, pelo 
vinagre oriundo do processamento artesanal da fruta 
jambolão. A utilização do vinagre de jambolão surge como 
opção para minimizar os impactos ambientais. Com a 
fabricação deste, o produtor obteria uma renda extra, 
aumentaria seus lucros e recursos. O consumidor teria 
mais uma opção de produto no mercado, produto este 
essencial para a sua saúde e com um delicioso sabor. 
Considerando o exposto, esta pesquisa teve como 
objetivo desenvolver a metodologia de produção artesanal 
do vinagre a partir do processamento do Jambolão que 
estaria na natureza e não seria utilizado por produtores 
rurais, propiciando aumento de suas rendas ao venderem 
o vinagre ao mercado consumidor, que teria mais uma 
opção de produto saudável para a saúde humana. Mas, 
por que o jambolão? Artigo publicado por Viegas et al 
(2007) na revista Food Chemistry confirma a presença de 
três antocianinas principais identificadas como 
glucoglucosídeos da delfinidina, petunidina e malvidina. 
Segundo o artigo, os elevados teores de antocianinas 
encontrados no jambolão (230mg/100g em base seca) 
são equivalentes aos teores encontrados nos 
“blueberries”, recentemente classificados como a primeira 
comodite nutracêutica de grande valor comercial. Lago et 
al (2006) demonstraram a aceitação da geleia do 
jambolão por meio de pesquisa de análise sensorial. 

METODOLOGIA 
O processo de produção artesanal de vinagre de 
jambolão se dá em diferentes etapas, iniciando-se com o 
recolhimento da matéria-prima, guarda da matéria-prima, 
preparação do ambiente de produção (higienização e 
limpeza), amassamento da fruta jambolão até ficar em 
forma de pasta, colocação em frasco, obtenção de líquido 
resultante mistura do suco, açúcar e água devidamente 
protegido contra invasões de insetos, processo que dura 
aproximadamente 20 dias e armazenando-se, 
posteriormente, em garrafas PET, tapadas por panos, 
devido a necessidade de ar para que as bactérias 
transformassem o açúcar da fruta em álcool e 
posteriormente em ácido. Observa-se que para cada 10 
kg de jambolão obtém-se a mesma quantidade de 
vinagre. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Para este Projeto, foi realizada análise do teor alcoólico 
do vinagre de Jambolão, sendo constatado um teor 
alcoólico de 2,3 %. A adstringência da polpa de jambolão 

deve-se à presença de taninos, compostos fenólicos de 
alto peso molecular, que também estão presentes em 
frutas como o caju (Anacardium sp.) e a banana (Musa 
sp.) verde. À medida que as frutas amadurecem, 
geralmente ocorre uma redução da adstringência, que é 
atribuída à perda de solubilidade do tanino. Porém, em 
pequenas proporções ou em combinação com outros 
componentes do alimento, a adstringência pode contribuir 
para um sabor desejável, como em vinhos feitos com 
cultivares de uvas pigmentadas. Os taninos, quando 
ingeridos em grande quantidade, podem precipitar 
proteínas, inibir enzimas digestivas e afetar a absorção de 
vitaminas e minerais; por isso, ainda podem ser 
considerados nutricionalmente indesejáveis. Entretanto, 
atualmente, os resultados negativos envolvendo esta 
classe de compostos fenólicos na alimentação têm sido 
revistos. Diferentes moléculas de taninos, como aquelas 
presentes no chá verde, estão sendo apresentadas como 
detentoras de atividade anticarcinogênica e de efeito 
antimutagênico. Assim, não parece seguro estimular a 
ingestão de grandes quantidades de taninos, embora as 
pequenas quantidades naturalmente presentes nas dietas 
equilibradas com frutas e verduras pareçam ser benéficas 
para a saúde humana. 
 

CONCLUSÃO 
A utilização econômica desse fruto pode se constituir em 
uma alternativa produtiva e de renda para o pequeno 
produtor rural, auxiliando na diversificação produtiva. No 
interior da pequena propriedade, poderá incentivar o 
cultivo da árvore do Jambolão, auxiliando como um vetor 
de reflorestamento a partir de espécie de caráter tropical, 
adaptada às áreas de incidência solar plena, em solo 
fértil, profundo e bem drenável, com regras periódicas no 
primeiro ano de implantação. Para o consumidor o acesso 
a esse produto, além do delicioso sabor, auxiliará para a 
manutenção de boa saúde e constituir-se-á em mais uma 
alternativa para uma alimentação saudável e natural. 
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INTRODUÇÃO 
O desenvolvimento econômico da região do Extremo Sul 
de Santa Catarina está em grande medida relacionado ao 
setor primário, particularmente à agricultura, 
caracterizando-se pela predominância de pequenas 
unidades familiares de produção agrícola, como a de 
banana (ICEPA, 2003). Com o intuito de promover o 
empreendedorismo e oportunizar uma renda maior aos 
produtores de bananas e às pequenas indústrias rurais, 
esta pesquisa teve o objetivo de proporcionar a produção 
artesanal de vinagre oriundo do processamento da fruta 
banana descartada por bananicultores, que resultaria em 
prejuízo, emergindo como opção para minimizar os 
impactos ambientais, bem como reutilizar os rejeitos da 
indústria que usa a banana como matéria-prima, isto é, 
reaproveitar também a casca da banana na produção de 
vinagre. Com a sua fabricação, o produtor obteria uma 
renda extra, aumentaria seus lucros e recursos. O 
consumidor teria mais uma opção de produto no mercado, 
produto este essencial para a sua saúde. 
 

METODOLOGIA 
Foram realizados três experimentos em cada amostra, em 
processos totalmente artesanais. No primeiro utilizou-se 
somente a casca da banana, no outro o fruto inteiro e na 
última apenas a polpa, ambos com 3,150kg de matéria-
prima. Os materiais utilizados no projeto foram: três 
baldes, três sacas, três fraldas e 6,1kg de banana com 
casca. O método utilizado para o desenvolvimento do 
projeto foi a colocação dos resíduos da banana 
esmagados em forma de pasta, após transportados para 
dentro das sacas e pendurados sobre os baldes. Pela 
gravidade os resíduos líquidos deram origem ao vinagre 
que escorriam para o balde e eram filtrados pela fralda. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Obteve-se sucesso somente no segundo caso, com o 
fruto inteiro. Para realizá-lo amassou-se a quantidade de 
banana citada anteriormente, que foi posta em um saco 
de algodão e suspensa em uma haste metálica. O líquido 
resultante de sua desidratação escorria em um balde 
devidamente protegido contra invasões de insetos, 
processo que durou aproximadamente 15 dias e 
armazenado posteriormente em garrafas PET, tapadas 
por panos, devido à necessidade de ar para que as 
bactérias transformassem o açúcar da fruta em álcool e 
posteriormente em ácido. Para a realização da análise 
laboratorial, repetiu-se o segundo experimento. Foram 
utilizados 6,1kg de banana, que renderam 2 litros de 
vinagre em cada tiragem. A análise foi realizada na 

Estação Experimental de Urussanga (EPAGRI), Santa 
Catarina, e teve como objetivo conhecer o teor alcoólico, 
teor do ácido acético e o potencial de hidrogênio (PH). 
Nesse processo utilizaram-se duas amostras de vinagre, 
uma envelhecida por aproximadamente 150 dias e outra 
por aproximadamente 60 dias, intituladas A1 e A2, 
respectivamente. De cada amostra retiraram-se três 
amostras iguais, que se submeteram à análise do ácido 
acético. Essas se constituíam em: 2ml de vinagre, 50ml 
de água deionizada, 2 gotas de fenolftalina, que tiveram 
hidróxido de sódio adicionados a sua composição até 
atingir a coloração rosa, método utilizado para achar a 
porcentagem de ácido acético no vinagre. Para conhecer 
o teor alcoólico utilizou-se o ebuliômetro, aparelho 
utilizado para se saber o ponto de fervura dos líquidos, 
pois este está relacionado com o teor alcoólico, quanto 
menor o ponto de ebulição maior o nível de álcool. Os 
graus Celsius indicados pelo ebuliômetro são analisados 
numa régua de graduação alcoólica decimal que indicará 
o grau GL de álcool. O potencial de hidrogênio é medido 
por meio de um phmetro, aparelho que mede o PH e a 
temperatura. Observou-se que para cada 3 kg de 
bananas obteve-se 1 litro de vinagre. As amostras 1.1, 
1.2, 1.3, 2.1., 2.2 e 2.3 apresentaram, respectivamente, os 
seguintes teores alcoólicos e % de ácido acético: 2,8 e 
3,71; 2,9 e 3,82; 2,9 e 3,82; 4,4 e 3,47; 4,5 e 3,49; 4,5 e 
3,49. 

 

CONCLUSÃO 
Com a fabricação do vinagre de banana, o agricultor 
obteria uma renda extra, aumentaria seus lucros e 
recursos. O consumidor teria mais uma opção de produto 
no mercado, produto este essencial para a sua saúde. O 
valor estimado por litro de vinagre é de R$ 0,47, 
considerando o custo unitário de produção de R$ 0,22 e 
inserção do empreendimento em 4,5% no SIMPLES 
Federal para EPPs com faturamento de até R$ 
180.000,00. O lucro líquido projetado por mês é de 
10.598,19, considerando o ponto de equilíbrio de 6.436 
litros. 
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INTRODUÇÃO 
Esta pesquisa teve como objetivo produzir balas utilizando 
cascas de bananas como matéria-prima, contribuindo 
para redimensionar a importância destas aos segmentos 
industriais e produtores rurais. Trata-se de oportunidade 
para aumento da renda dos produtores de banana ou 
aproveitamento de material considerado rejeito pela 
indústria de balas de bananas. O ramo de atuação 
considerado é o agroindustrial, que vem crescendo no 
nosso país. A casca da banana representa cerca de 47 a 
50% em peso da fruta madura; mas, até o presente 
momento, não têm tido aplicações de ordem industrial, 
sendo esporadicamente utilizada, de forma direta, na 
alimentação animal, porém em escala reduzida. A 
utilização da casca da banana para a fabricação de balas 
surge como opção para minimizar os impactos 
ambientais. A verdadeira inovação tecnológica não se 
baseia mais no aumento de produção industrial, pois este 
é argumento ultrapassado, refere-se sim, à diminuição de 
perdas, que é o discurso da melhoria da produção, 
somado ainda à melhoria das condições de 
industrialização, das próprias indústrias e da 
produtividade. 

 

METODOLOGIA 
Para a produção da bala, as cascas de bananas foram 
cuidadosamente separadas e lavadas em água corrente 
clorada, sendo enxugadas com papel absorvente para 
retirada do excesso de água. Em seguida foram cortadas 
em pequenos pedaços e cozidos até a secagem da água. 
Logo após foram trituradas em copo de liquidificador 
previamente esterilizado, acrescentando 500g de açúcar e 
600ml de água para cada 500g de cascas. Após proceder 
nova secagem da água deixou-se a massa em um 
recipiente para resfriamento. Fez-se a cobertura levando 
ao fogo 400g de leite condensado e 12g de chocolate em 
pó até ficar em ponto de “brigadeiro”. Em seguida ao 
resfriamento da cobertura, esta foi esticada e sobre a 
mesma colocou-se a massa das cascas enrolando-as em 
formato de bala.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com a metodologia adotada obteve-se rendimento de 
740g de bala. Foi realizada análise sensorial com alunos 
e servidores do IFC Campus Santa Rosa do Sul, 
oferecendo-lhes duas balas: uma da casca de bananas e 
a outra, tradicional. Observou-se que 52% dos 
avaliadores tiveram preferência pela bala tradicional, 
enquanto 48% optaram pela bala produzida com cascas 

de bananas. Dentre os que optaram pela bala produzida 
com cascas de bananas, a maioria alto nível de 
satisfação, tanto pelo sabor como na firmeza. Já os que 
optaram pela bala convencional, um número considerável 
de avaliadores (23,1%) considerou a bala com firmeza 
ruim e 19,2% relataram que a bala apresentava sabor 
desagradável. A seguir foi realizada nova análise 
sensorial com a inclusão de cobertura de chocolate à bala 
produzida com cascas de bananas. Observou-se que 70% 
dos avaliadores tiveram preferência por balas que 
possuíam em sua composição o chocolate. Considerando 
os aspectos avaliados, notou-se notória satisfação em 
relação a esta bala, considerada como boa ou ótima pela 
maioria.  Assim, no quesito “sabor”, entre as três balas 
avaliadas, 88,6% optaram pelas balas produzidas com 
cascas de bananas. Já em relação à firmeza 85,7% dos 
avaliadores consideraram o produto bom ou ótimo. Assim, 
pode-se observar que a utilização de produtos que antes 
eram descartados se torna uma possibilidade. 
 

CONCLUSÃO 
A pesquisa comprovou que a utilização de cascas de 
bananas, que possui algumas indicações benéficas à 
saúde, tem potencial de mercado. Após os resultados 
obtidos na análise sensorial, o produto sofreu algumas 
modificações quanto a sua firmeza e algumas sugestões 
relacionadas ao sabor foram atendidas, tentando 
maximizar a aceitação do produto no mercado 
consumidor que atualmente é repleto de concorrência. 
Conclui-se que as análises sensoriais alcançaram o 
resultado esperado proporcionando a produção de balas 
com bons índices de aceitação pelos painelistas. Assim, 
obteve-se um produto com ótima qualidade e com 
potencial comercial, de acordo com os resultados obtidos 
nas análises sensoriais. Consequentemente, há a 
possibilidade de um negócio inovador, que poderá ter 
viabilidade financeira e social, gerando renda a produtores 
rurais e contribuindo com o meio ambiente. 
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Palavras-Chave: Herbicida, Eleusine indica, Galinsoga parviflora. 
 

INTRODUÇÃO 
O manejo de plantas daninhas tem sido realizado 
principalmente pelo controle químico, pela praticidade, 
eficiência e economia. Porém, embora os herbicidas sejam 
recomendados para o controle em pós-emergência das 
culturas, muitas vezes podem ocasionar problemas de 
injúrias e/ou queimaduras nas folhas, prejudicando o 
desenvolvimento das plantas de importância econômica. 
Entre as estratégias para redução de problemas de 
fitotoxicidade, tem-se a utilização de bioestimulantes, 
produtos que atuam em diferentes mecanismos 
bioquímicos da planta, favorecendo o aumento na 
tolerância da cultura a ação fitotóxica do herbicida (VAN 
OOSTEN et al., 2017). Uma vez que a cultura é beneficiada 
pelo bioestimulante, fica a dúvida se o controle de plantas 
daninhas não será afetado negativamente. Com isso, o 
objetivo desse trabalho foi avaliar o controle de capim pé-
de-galinha (Eleusine indica) e picão-branco (Galinsoga 
parviflora) em função da mistura de tanque do herbicida 
glyphosate com o bioestimulante Fertiactyl Pós®. 
 

METODOLOGIA 
O experimento, com caráter de projeto de ensino/didático, 
foi conduzido em casa de vegetação pertencente ao IFC 
Campus Santa Rosa do Sul durante o mês de março de 
2019. O delineamento experimental adotado foi 
inteiramente casualizado, com três repetições. Plântulas de 
2-4 folhas de capim pé-de-galinha e picão-branco foram 
transplantadas em bandejas plásticas (15 células) 
preenchidas com solo classificado como Gleissolo 
Melânico. Transcorrido uma semana do transplante, foi 
utilizado pulverizador costal para aplicação do herbicida 
glyphosate (620 g i.a/L) (dose de 0,4 L/ha) associado ao 
bioestimulante Fertiactyl Pós® (composto por uma fração 
orgânica selecionada para fornecer ácidos húmicos e 
fúlvicos, glicina-betaína e zeatina e uma fração mineral) (2 
L/ha). Após aplicação, foi realizado avaliação visual de 
controle em duas épocas (4 e 10 dias após a aplicação - 
DAA). 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 
Observou-se para o capim pé-de-galinha, que a utilização 
de bioestimulante aplicado juntamente com glyphosate, 
prejudicou o controle da espécie (Tabela 1 e Figura 1). Já 
referente ao picão-branco não houve diferença significativa 
com relação à utilização do bioestimulante misturado ao 
herbicida. Tais resultados são reforçados por Pires (2017), 
indicando que a resposta ao controle com glyphosate 
juntamente a aplicação de bioestimulante varia de acordo 
com a espécie-alvo. 
 

 
Tabela 01 – Controle (%) de capim pé-de-galinha em 

resposta a utilização de glyphosate (620 g i.a/L) associado 
ao bioestimulante (Fertiactyl Pós®) em mistura de tanque, 
avaliado aos 4 e 10 dias após aplicação (DAA). 

Ident. Trat. Dose 
p.c./ha2 

4  
DAA 

10 
DAA 

1 Test. - 0,0 b3 0,0 b 
2 Gly 0,4L 36,7 a 73,3 a 
3 Gly+Bio1 0,4L+2L 13,3 b 55,0 b 

 CV (%)  30,1 16,9 
1 p.c. (produto comercial); 2 Bio (Fertiactyl Pós®); 
3 Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não 
diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05).  
 
Tabela 02 – Controle (%) de picão-branco em resposta a 

utilização de glyphosate (620 g i.a/L) associado ao 
bioestimulante (Fertiactyl Pós®) em mistura de tanque, 
avaliado aos 4 e 10 dias após aplicação (DAA). 

Ident. Trat. Dose p.c./ha 4  
DAA 

10 
DAA 

4 Test. - 00,0 b 0,00 b 
5 Gly 0,4L 10,0 a 86,7 a 
6 Gly+Bio 0,4L+2L 11,6 a 92,3 a 

 CV (%)  23,1 8,3 

Fonte: Autor, 2019. 
 
Figura 01 – Capim pé-de-galinha em resposta a utilização 

da mistura de ghyphosate + bioestimulante, avaliada aos 
10 dias após a aplicação (identificação na Tabela 1).  

 
Fonte: Autor, 2019. 

 
CONCLUSÃO 

O controle de capim pé-de-galinha é prejudicado com a 
utilização da mistura entre glyphosate+bioestimulante 
(Fertiactyl Pós®), enquanto que essa associação não 
afetou no controle de picão-branco.  
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Palavras-Chave: Herbicida, Compatibilidade, Eleusine indica. 
 

INTRODUÇÃO 
O glyphosate é o principal herbicida utilizado no mundo, 
caracterizado como não-seletivo, sistêmico e pós-
emergente. Atua no controle de plantas daninhas por meio 
da inibição da enzima 5-enolpiruvoilshikimate-3-fosfato 
sintase (EPSPs) (SENSEMAN, 2007). Com intuito de 
reduzir custos operacionais e mão-de-obra com constantes 
entradas na lavoura, além da diminuição dos danos nas 
linhas onde o pulverizador danifica com o rodado, o 
agricultor costuma realizar a mistura de agroquímicos no 
tanque de pulverização, com destaque a utilização do 
glyphosate com diferentes adubos foliares. A interação 
química/física entre os diferentes compostos ocorrerá, 
acarretando efeitos aditivos, sinérgicos ou antagônicos, o 
que impulsiona a realização de estudos para a 
compreensão de qual será o comportamento resultante no 
controle de plantas daninhas. Diante disso, o objetivo 
desse trabalho foi avaliar o controle de capim pé-de-galinha 
(Eleusine indica) em função da mistura de tanque do 
herbicida glyphosate com diferentes adubos foliares a base 
de N (nitrogênio), Zn (zinco), Mn (manganês), Fe (ferro), 
Si/K (silício e potássio) e Mo (molibdênio). 
 

METODOLOGIA 
O experimento, com fins de ensino/didático, foi realizado 
em casa de vegetação pertencente ao IFC Campus Santa 

Rosa do Sul durante o mês de março de 2019. O 
delineamento experimental adotado foi inteiramente 
casualizado, com três repetições. Plântulas de 2-4 folhas 
de capim pé-de-galinha foram transplantadas em bandejas 
plásticas (15 células) preenchidas com solo classificado 
como Gleissolo Melânico (volume/célula de 6 cm x 6 cm x 
6,5 cm de profundidade). Transcorrido uma semana do 
transplante, foi utilizado pulverizador costal para aplicação 
do herbicida glyphosate (620 g i.a/L) associado a diferentes 
adubos foliares em mistura de calda, descritos na Tabela 
1. Após aplicação, foi realizado avaliação visual de controle 
em duas épocas (4 e 10 dias após a aplicação - DAA). 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 
Aos 4 e 10 DAA, observou-se que as plântulas de capim 
pé-de-galinha submetidas aos tratamentos 5 e 6 
(glyphosate associado aos adubos a base de Fe e Mn, 
respectivamente) apresentaram menor percentagem de 
controle quando comparado a utilização do glyphosate 
isolado (tratamento 2).  Hipotetiza-se que, dentro da faixa 
de pH fisiológico (5 a 8), o glyphosate está carregado 
negativamente (VARGAS; ROMAN, 2006). Considerando 
que Fe e Mn são cátions, estes se ligam a molécula 
gerando quelatos, o que torna difícil a absorção pela 
cutícula das plantas, prejudicando o controle (Tabela 1 e 
Figura 1). Enquanto isso, os tratamentos 3, 7 e 8 
(glyphosate associado a N, Si/K e Mo), aos 10 DAA, 

apresentaram maior percentagem de controle da planta 
daninha. Acredita-se que, como são ânions, 
principalmente, não se ligam a molécula, não formando 
quelatos, além de causar uma acidificação da calda de 
aplicação, o que disponibiliza uma maior quantidade de 
moléculas ativas do herbicida glyphosate, aumentando 
assim, sua eficiência. 
 

Tabela 01 – Controle (%) de capim pé-de-galinha em 

resposta a utilização de glyphosate (620 g i.a/L) associado 
a diferentes adubos foliares em mistura de tanque, aos 4 e 
10 dias após aplicação (DAA). 

Ident. Trat. Dose 
p.c./ha1 

4  
DAA2 

10 
DAA 

1 Test. - 00,0 c 00,0 d 
2 Gly 0,4L 36,7 a 73,3 b 
3 Gly+N 0,4L+1500g 50,0 a 100,0 a 
4 Gly+Zn 0,4L+150ml 50,0 a 86,7 ab 
5 Gly+Mn 0,4L+900ml 4,0 bc 50,0 c 
6 Gly+Fe 0,4L+1500ml 18,3 b 50,0 c 
7 Gly+Si/K 0,4L+55ml 43,3 a 100,0 a 
8 Gly+Mo 0,4L+250ml 38,3 a 100,0 a 

 CV (%)  19,8 9,7 
1 p.c. (produto comercial – adubo foliar); 
2 Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não 
diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05).  
Fonte: Autor, 2019. 
 
Figura 01 – Plântulas de capim pé-de-galinha em resposta 

a utilização da mistura de ghyphosate + adubos foliares, 
avaliada aos 10 DAA (identificação na Tabela 1). 

 
Fonte: Autor, 2019. 

 

CONCLUSÃO 
O controle de capim pé-de-galinha por glyphosate é 
favorecido com a adição de nitrogênio, molibdênio e 
silício/potássio à calda, enquanto que a adição de ferro e 
manganês na calda, prejudica o controle da daninha. 
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Palavras-Chave: Planta daninha, Nitrogênio, Ipomoea grandifolia. 
 

INTRODUÇÃO 
A corda de viola (Ipomoea sp.) é umas das principais 
plantas daninhas no Brasil, porém apresenta reconhecida 
tolerância ao glyphosate, herbicida frequentemente 
utilizado pelos agricultores. Com intuito de potencializar a 
eficiência do controle químico para plantas de difícil 
controle, uma das estratégias é a utilização de adjuvantes 
a calda. Carvalho et al. (2008) demonstrou que a 
utilização de concentrações de ureia até 6 g/L melhorou a 
eficiência do glyphosate para o controle de trapoeraba 
(Commelina benghalensis), espécie também tolerante ao 
herbicida, indicando que tal benefício também possa ser 
similar a corda-de-viola. O glyphosate é comercializado 
em formulações como sal de isopropilamina (A) e sal de 
amônio (B), as quais apresentam diferenças estruturais 
(Figura 01), que possivelmente sejam afetadas de forma 
divergente a utilização da ureia no controle das plantas 
daninhas.  
 
Figura 01 – Estruturas químicas do glyphosate. A – sal de 

isopropilamina. B – sal de amônio. Fonte: Autor, 2019. 

(A)    (B)  
 
Para testar essa hipótese, esse trabalho tem como 
objetivo avaliar o controle de corda-de-viola com 
diferentes formulações de glyphosate (sal de 
isopropilamina e sal de amônio), associado ou não a 
utilização de ureia na calda de pulverização.  
 

METODOLOGIA 
O experimento foi conduzido em casa de vegetação 
pertencente ao IFC Campus Santa Rosa do Sul no 
período de março a maio/2019 em delineamento 
experimental inteiramente casualizado, com cinco 
repetições. As unidades experimentais constituíram-se de 
vasos plásticos com capacidade volumétrica de 1 L, os 
quais continham solo classificado como Gleissolo 
Melânico, onde posteriormente foi efetuado transplante de 
duas plântulas de corda-de-viola/vaso. Os tratamentos 
foram dispostos em esquema fatorial (2x2), sendo o fator 
A composto por diferentes formulações de glyphosate (sal 
de isopropilamina – ISOP; e sal de amônio - AMÔN), 
ambos ajustando a dose para atingir 720 g e.a. 
(equivalente ácido)/ha; e o fator B a utilização de ureia 
(com e sem) (20 g/L) na calda herbicida. Os tratamentos 
foram aspergidos em pós-emergência, quando as plantas 
atingiram o estádio de quatro folhas. Para isso, utilizou-se 
um aspersor costal, equipado com pontas tipo leque 
110.015, distribuindo-se volume de calda equivalente a 
150 L ha-1. Aos 6 e 17 dias após a aplicação dos 
tratamentos (DAT) foi realizada a avaliação do percentual 
de fitotoxicidade (FT). Para isso, utilizou-se uma escala 
percentual, em que zero representou ausência de 
sintomas e 100 a morte das plantas. Imediatamente após 

a avaliação de FT, cortaram-se as plantas rente ao solo 
para a obtenção da massa seca da parte aérea (MSPA). 
Para isso, colocou-se em estufa de circulação de ar 
quente a 60ºC por período de ±72 horas. Os resultados 
obtidos foram submetidos à análise de variância (p≤0,05). 
Quando constatada significância estatística, compararam-
se as médias pelo teste Tukey (p≤0,05). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Verificou-se interação entre os fatores para a variável FT 
aos 6 DAT, onde a utilização de glyphosate AMÔN (sugiro 
colocar a abreviação/designação na medotologia) 
proporcionou maiores valores de FT que ISOP na 
ausência da adição de ureia (Tabela 01), indicando maior 
velocidade de controle. No entanto, aos 17 DAT, não 
foram observadas diferenças entre os tratamentos, ou 
seja, apesar das diferenças iniciais na percentagem de 
controle, ao final, a utilização de ISOP acompanhado da 
ureia proporciona o mesmo controle do AMÔN isolado, ou 
seja, em termos econômicos, mostra-se mais vantajoso 
ao produtor optar pela ureia do que a compra de 
formulação de glyphosate de maior custo (AMÔN). 
 
Tabela 01 – Controle (%) de corda-de-viola em resposta a 

utilização de diferentes formulações de glyphosate (Sal de 
isopropilamina – ISOP e sal de amônio – AMÔN) com ou 
sem adição de ureia, avaliada aos 6 e 17 dias após a 
aplicação dos tratamentos (DAT). 

 6 DAT 17 DAT 

 COM SEM COM SEM 

ISOP. 33,0 Aa 17,0 Bb 99,4 99,2 
AMÔN. 40,0 Aa 42,0 Aa 100 100 

CV (%) 23,8 0,8 

* Médias seguidas pela mesma letra maiúscula nas 
colunas e minúsculas nas linhas não diferem entre si pelo 
teste de Tukey (p≤0,05). Fonte: Autor, 2019. 
 
Com relação a variável MSPA, observou-se apenas 
diferença entre a formulação ISOP (0,69 g) e AMÔN (0,46 
g) (CV = 14,2 %) (dados não apresentados em tabela). 
Este resultado pode ser devido a maior velocidade de 
controle, observada na FT para AMÔN, 
consequentemente, com a morte mais precoce das 
plantas, houve menor acúmulo de MSPA.  
 

CONCLUSÃO 
A utilização de sal de isopropilamina proporciona menor 
velocidade inicial de controle de Ipomoea grandifolia em 
comparação ao sal de amônio, especialmente sem a 
adição de ureia.   
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Palavras-Chave: Antracnose, Musa spp., pós-colheita. 
 

INTRODUÇÃO 
Entre as culturas de maior importância social, econômica 
e cultural no Brasil, com grande utilização de defensivos 
químicos, destaca-se a banana (Musa spp.). Apesar 

desse cenário de relevância, verificamos que a 
produtividade nacional é baixa frente ao potencial 
produtivo da cultura. Isso, em parte, decorre do ataque de 
fitopatógenos como Colletotrichum musae, agente causal 
da doença antracnose, responsável pela deterioração dos 
frutos durante o transporte, armazenamento e 
comercialização. Dessa forma, a busca por técnicas de 
controle da antracnose (Colletotrichum musae) de menor 
toxicidade à saúde humana e impacto ambiental é 
essencial para o desenvolvimento de sistema sustentável 
na produção da banana. Entre essas estratégias, com 
grande potencial para uso na agricultura e que ainda 
carecem de estudos de eficiência temos a utilização de 
indutores de resistência. Assim, o objetivo do trabalho foi 
avaliar a atividade antifúngica in vitro de indutores de 
resistência no crescimento micelial de Colletotrichum 
musae. 

 

METODOLOGIA 
O trabalho foi conduzido nos laboratórios de 
Fitossanidade e Biologia pertencente ao Instituto Federal 
Catarinense Campus Santa Rosa do Sul no período de 
fevereiro a novembro de 2018. O experimento in vitro foi 
conduzido em delineamento inteiramente casualizado, 
com sete repetições. A unidade amostral foi uma placa de 
Petri com meio de cultura batata-dextrose-ágar (BDA) e 
os seguintes tratamentos: controle; Bacillus subtilis – BS 
10 mL de produto comercial (p.c.) L-1); Acibenzolar-S-metil 
- ASM (60 mg p.c. L-1); e Saccharomyces cerevisiae – SC 
(1 mL p.c.L-1). Para o estudo, as placas foram inoculadas 
com um disco de micélio proveniente de uma colônia pura 
de Colletotrichum musae com 5 dias a 25±2ºC, 
fotoperíodo de 12h, isolado anteriormente de frutos com o 
sintoma da doença. Os discos de micélio utilizados tinham 
5mm de diâmetro, sendo extraídos com auxílio de um 
sulcador de inox. Os tratamentos descritos anteriormente 
foram vertidos ao meio fundente (BDA), com exceção do 
controle. Em seguida, mantiveram-se as placas a uma 
temperatura de 25±2ºC com fotoperíodo de 12h em 
estufas incubadoras tipo BOD. A avaliação do 
crescimento micelial foi determinada por meio da medição 
do diâmetro das colônias (média de duas medidas 
diametralmente opostas), com auxílio de um paquímetro, 
às 120 horas após a repicagem, sendo posteriormente 
quantificada a percentagem de inibição do crescimento 
micelial em relação ao tratamento controle. 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 
Observou-se efeito dos indutores de resistência na 
inibição do crescimento micelial de Colletotrichum musae, 

especialmente para BS (Tabela 01). Estes resultados 
estão relacionados com a produção de lipopeptídeos pela 
bactéria, que atuam nas membranas celulares das 
estruturas reprodutivas do fungo, induzindo o 
alongamento anormal das hifas, além de edemas e 
rupturas conidiais (SRIKHONG et al., 2018).  Já o indutor 
a base de SC não diferiu do controle na avaliação do 
crescimento micelial. Estudo realizado por Gurgel et al. 
(2017) com indutores de resistência no controle da 
antracnose do bastão do imperador (Etlingera elatior), 
onde avaliou-se a atividade de β-1,3-glucanase, proteínas 
de defesa relacionadas a indução de resistência, não 
identificaram diferença significativa na variável com a 
utilização do produto a base de SC, consequentemente 
não houve ação dessas enzimas sobre os componentes 
(1,3)-β-glucano e quitina da parede celular de fungos, que 
poderiam atuar diretamente na supressão do patógeno. 
 
Tabela 01 – Efeito de indutores de resistência na inibição 
(%) do crescimento micelial de Colletotrichum musae, 
avaliado as 120 horas após a repicagem em placas de 
Petri. Médias obtidas de sete repetições em relação ao 
controle. 

Tratamentos Dose (p.c.L-1)1 ICM (%)2 

Controle - 0 c 
Bacillus subtilis 10 ml 76,79 a 
Acibenzolar-S-metil 60 mg 53,58 b 
Saccharomyces 
cerevisiae 

1 ml 1,93 c 

CV (%) 7,11 
1 Produto comercial. 2 Médias seguidas pela mesma letra 
nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(p≤0,05). Fonte: Autor, 2018. 
 

CONCLUSÃO 
Os indutores de resistência BS e ASM foram os 
tratamentos mais eficientes na inibição do crescimento de 
Colletotrichum musae, indicando estratégia promissora no 
controle da antracnose da banana em pós-colheita. 
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Palavras-Chave: Maranta arundinacea, Invasora, Competição. 
 

INTRODUÇÃO 
A araruta (Maranta arundinaceae), planta medicinal 

pertencente a Família Marantaceae, destaca-se como 
uma das espécies de maior conteúdo de inulina (45,83% 
em base seca) (ROSSI et al., 2011). A araruta já foi muito 
cultivada no passado, porém perdeu espaço nas últimas 
décadas devido à concorrência de outras féculas 
produzidas a nível industrial como mandioca e trigo. A 
possibilidade de utilização em outras áreas, além da 
indústria alimentícia, como na fabricação de nanowhiskers 
a partir da fibra da planta (SÁ et al., 2014) combinada com 
a elevação atual dos preços internacionais e de 
programas de resgate cultural, favorecem o aumento no 
interesse dos produtores em cultivá-la novamente. Mesmo 
com a crescente importância da cultura, percebe-se que 
ainda são escassos os estudos científicos sobre o manejo 
dela, não sendo conhecido até o momento, por exemplo, 
qual é efeito das plantas daninhas sobre a cultura. Diante 
disso, foi realizado esse trabalho com o objetivo de 
quantificar o efeito da interferência das plantas daninhas 
sobre a produtividade da cultura da araruta. 
 

METODOLOGIA 
O experimento foi conduzido em área experimental 
pertencente ao Instituto Federal Catarinense Campus 
Santa Rosa do Sul durante novembro de 2017 a junho de 
2018. O delineamento experimental adotado foi blocos 
casualizados, com quatro repetições. Cada unidade 
experimental apresentou área de 3,75 m2 (2,5m x 1,5m), 
sendo que as mudas foram transplantadas com 1-2 
folhas, seguindo o espaçamento de 0,5 x 0,5m. Os 
tratamentos foram: controle (cultura mantido no limpo por 
meio de capinas a cada 15 dias, representando que a 
cultura ficou livre da interferência das plantas daninhas) e 
convivência (sem controle das plantas invasoras). 
Realizou-se a colheita aos 240 dias após o transplante, 
época em que avaliou-se a produção de massa fresca de 
rizomas. Para isso, aleatoriamente foram escolhidas três 
plantas/parcela, onde realizou-se a quantificação da 
produção, extrapolando os valores obtidos para 1 ha. 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 
Observou-se que a presença de plantas daninhas na 
cultura reduziu 85% a produtividade da araruta (Tabela 
01), indicando que a competição interespecífica por água, 
nutrientes e luz é extremamente prejudicial para a 
produção da cultura. A produtividade obtida no 
experimento foi considerada baixa, mesmo no ambiente 
livre da interferência de plantas daninhas (13,52 ton/ha) 
(Tabela 01), uma vez que a média brasileira encontra-se 
entre 20-23 ton/ha (NEVES et al., 2005), demonstrando 
que outros fatores, possivelmente ligados a qualidade de 

solo e/ou manejo cultural também podem ter prejudicado 
a cultura para a expressão do máximo potencial produtivo. 
 
Tabela 01 – Produtividade da araruta (t/ha) em resposta a 

interferência das plantas daninhas, avaliado aos 240 dias 
após o transplante das mudas. 

Plantas daninhas Produtividade (t/ha) 

Convivência 1,98 b1 
Controle 13,52 a 

CV (%) 20,9 
1 Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não 
diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05). 
Fonte: Autor, 2018. 
 
Figura 01 – Unidades experimentais com (esquerda) e 

sem interferência das plantas daninhas, aos 120 dias 
após o transplante das mudas de araruta. 

 
Fonte: Autor, 2018. 
 

CONCLUSÃO 
A presença de daninhas no cultivo de araruta interfere 
diretamente na produtividade da cultura.  
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Palavras-Chave: Herbicida, Galinsoga parviflora, qualidade química. 
 

INTRODUÇÃO 
A utilização de água de boa qualidade, com parâmetros 
químicos e físicos dentro dos padrões aceitáveis, é 
extremamente importante para aumentar a eficiência da 
pulverização agrícola, visto que a água imprópria para este 
fim pode provocar em alguns herbicidas, por exemplo, 
modificações em seu princípio ativo, podendo interferir na 
sua eficiência. Essa característica pode ser abordada sob 
dois aspectos: a qualidade química da água (pH, dureza e 
íons dissolvidos) e a qualidade física (presença de argila e 
matéria orgânica) (THEISEN; RUEDELL, 2004). 
Dependendo do local de captação da água, seja 
proveniente da entrada de água do mar, contaminando o 
manancial; ou da escassez do recurso, frequentemente 
observada em regiões áridas e semi-áridas, temos 
incremento na concentração de sais no ambiente. Em 
virtude dessa condição, o agricultor acaba utilizando água 
de menor qualidade na pulverização, o que gera incertezas 
sobre a efetividade do controle fitossanitário. Além disso, 
outro fator que pode influenciar é a presença de poeira 
sobre as folhas, já relatada por Damanakis et al. (1970), 
reduzindo cerca de 50% a eficiência do herbicida paraquat. 
Considerando a influência de tais fatores (qualidade de 
água e poeira na superfície foliar) sobre os resultados da 
pulverização, gerou-se a necessidade desse trabalho que 
tem por objetivo avaliar o efeito associado de água salina 
e poeira sobre as folhas no controle de picão-branco por 
meio do herbicida glyphosate. 

 

METODOLOGIA 
O experimento, com caráter de ensino/didático, foi feito em 
casa de vegetação pertencente ao IFC Campus Santa 
Rosa do Sul durante o mês de março de 2019. O 
delineamento experimental adotado foi inteiramente 
casualizado, com três repetições. Plântulas de 2-4 folhas 
de picão-branco foram transplantadas em bandejas 
plásticas (15 células) preenchidas com solo classificado 
como Gleissolo Melânico. Transcorrido uma semana do 
transplante, foi utilizado pulverizador costal para aplicação 
do glyphosate (620 g i.a/L) (dose de 0,4 L/ha). A calda 
herbicida foi preparada utilizando água potável (Trat. 2) e 
água salina (34,6 g NaCl/L) (Trat. 3). Para esse último 
tratamento, antes da pulverização também foi distribuído 
argila sobre as folhas (3 g) simulando uma condição de 
poeira sobre a superfície foliar, frequentemente observada 
em beiras de lavouras. Após aplicação, foi realizado 
avaliação visual de controle em duas épocas (4 e 10 dias 
após a aplicação - DAA). 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 
Observou-se aos 10 DAA, que a calda de glyphosate 
associado com água salina + poeira sobre as folhas reduziu 
o controle de picão-branco em até 90% (Tabela 01 e Figura 
01). A presença de sais na água, principalmente o cloreto 
de sódio (NaCl), modifica a composição desta, tornando-a 
uma água dura, onde seu pH resultante é neutro á alcalino, 
prejudicando a eficiência do glyphosate, que requer pH 
mais ácidos (SENSEMAN, 2007). Combinado a esse fator, 
o herbicida possivelmente teve sua absorção reduzida, 
uma vez que moléculas de glyphosate também podem ser 
adsorvidas nos minerais da argila, inativando sua ação no 
controle da planta daninha.  
 
Tabela 01 – Controle (%) de picão-branco por meio do 

herbicida glyphosate em resposta ao efeito associado de 
água salina e poeira sob as folhas (AS+PF), avaliada aos 
4 e 10 dias após aplicação (DAA). 

Ident. Tratamento 4  
DAA 

10 
DAA 

1 Test. 0,0 b 0,0 c 
2 Água potável 10,0 a 86,7 a 
3 AS+PF 8,3 a 9,3 b 

 CV (%) 27,2 10,6 

* Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não 
diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05).  
Fonte: Autor, 2019. 
 
Figura 01 – Plântulas de picão-branco em resposta a 

utilização do glyphosate com calda herbicida preparada 
com água potável (2) e água salina combinada com poeira 
na superfície foliar (3).  

 
Fonte: Autor, 2019. 
 

CONCLUSÃO 
A utilização de água com elevado teor de sais associado a 
presença de poeira sobre as folhas interfere negativamente 
no controle de plantas daninhas como o picão-branco. 
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Palavras-Chave: Fitotoxicidade, Carryover, Solo. 
 

INTRODUÇÃO 
O solo é o destino final dos produtos químicos usados na 
agricultura, sejam eles aplicados diretamente no solo ou 
aplicados na parte aérea das plantas. Ao entrarem em 
contato com o solo, os herbicidas estão sujeitos a 
processos físico-químicos que regulam seu destino no 
ambiente (CARVALHO et al., 2010). O tempo em que um 
herbicida permanece ativo no solo é de fundamental 
importância para a determinação do período de controle de 
plantas daninhas, bem como na identificação do possível 
potencial desse resíduo no solo sob a cultura sucessora 
(KARAM, 2005). Entre os vários fatores que estão 
relacionados a degradação dos herbicidas no solo e 
consequente comportamento no ambiente, destaca-se o 
tipo de solo e a molécula herbicida, sendo os pontos alvos 
desse estudo didático. O objetivo desse trabalho foi avaliar 
a influência de possível efeito residual no solo pós-
aplicação de diferentes herbicidas (2,4-D, glyphosate e 
sulfentrazone) sobre o desenvolvimento inicial de duas 
espécies semeadas subsequentemente (girassol e feijão), 
bem como análise do banco de sementes de plantas 
daninhas.  
 

METODOLOGIA 
O experimento, com caráter de ensino/didático, foi feito em 
casa de vegetação pertencente ao IFC Campus Santa 

Rosa do Sul durante março a abril de 2019. O delineamento 
experimental adotado foi inteiramente casualizado, com 
seis repetições. Primeiramente, foi efetuado a aplicação de 
diferentes herbicidas (1,2 L produto comercial/ha), 
descritos na Tabela 1, sob dois tipos de solo (arenoso e 
argiloso) alocados em bandejas plásticas de 15 células.  
 
Tabela 01 – Tratamentos herbicidas pulverizados em dois 

tipos de solo, previamente ao plantio de girassol e feijão.   

Identificação Tratamento Tipo de solo 

1 Testemunha Arenoso 
2 2,4-D Arenoso 
3 Glyphosate Arenoso 
4 Sulfentrazone Arenoso 
5 Testemunha Argiloso 
6 2,4-D Argiloso 
7 Glyphosate Argiloso 
8 Sulfentrazone Argiloso 

Fonte: Autor, 2019. 
 
Após 4 dias após a pulverização dos herbicidas, foi 
realizado semeadura de duas culturas de importância 
econômica (girassol e feijão). Posteriormente, aos 12 dias 
após a aplicação (DAA) foi registrado digitalmente o 
desenvolvimento inicial das plântulas (Figura 01), sendo 
que o comportamento das plântulas em resposta ao 
residual dos herbicidas foi comparado por meio de análise 
descritiva.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Observa-se que as bandejas submetidas a aplicação de 
glyphosate (trat. 3 e 7) não diferiram da testemunha (Figura 
01), ou seja, o produto não apresentou efeito residual em 
ambos os tipos de solo. Já, os herbicidas 2,4-D e 
sulfentrazone apresentaram residual, prejudicando a 
germinação das espécies, especialmente no solo arenoso. 
Tais resultados possivelmente estão relacionados ao maior 
número de cargas e capacidade de trocas iônicas 
presentes no solo argiloso, o que aumenta a retenção de 
moléculas, reduzindo a disponibilidade para absorção 
pelas plantas e consequente efeito sobre as mesmas. 
 
Figura 01 – Sintomatologia resultante de diferentes 

herbicidas em plantas de girassol e feijão, identificados na 
Tabela 1, avaliada aos 12 dias após a aplicação. 

 
Fonte: Autor, 2019. 
 

CONCLUSÃO 
O glyphosate não apresenta efeito residual no solo sobre 
as plantas, enquanto que herbicidas como o 2,4-D e 
sulfentrazone apresentam resíduo prejudicial sob o 
desenvolvimento inicial de girassol e feijão, principalmente 
em solos arenosos.  
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Palavras-Chave: Controle químico, Planta daninha, Maranta arundinacea. 
 

INTRODUÇÃO 
As plantas daninhas são um dos principais problemas na 
busca de elevados tetos produtivos da araruta (Maranta 
arundinacea), uma vez que essas plantas competem por 
recursos de água, luz e nutrientes, prejudicando o 
desenvolvimento da cultura. O manejo mecânico com uso 
de enxadas, roçadeiras e cultivadores, mesmo com uma 
série de limitações como baixo rendimento, maior 
dificuldade de eliminação das daninhas na linha de plantio, 
eventuais danos causados às raízes superficiais da cultura, 
a dispersão de propágulos para áreas não infestadas, 
exposição do solo a erosão e formação de camadas 
adensadas no solo (SILVA et al., 1999), tem sido a principal 
estratégia de controle, pois não existem herbicidas 
registrados para utilização dentro da cultura. Para ampliar 
as alternativas de manejo de plantas daninhas, bem como 
favorecer a obtenção de maiores produtividades, realizou-
se esse estudo que tem por objetivo avaliar a seletividade 
de herbicidas aplicados em pós-emergência na araruta. 
 

METODOLOGIA 
O experimento foi conduzido em casa de vegetação 
pertencente ao IFC Campus Santa Rosa do Sul no período 
de setembro a dezembro/2018 em delineamento 
experimental casualizado, com seis repetições; utilizando-
se solo classificado como Gleissolo Melânico. 
Primeiramente, propágulos de araruta de peso semelhante 
(±5 g) (Figura 1) foram plantados em profundidade de 1,5 
cm em bandejas de 15 células (180 ml/célula). Após a 
emergência e estabelecimento das plântulas, foi realizado 
o transplante para os vasos com capacidade volumétrica 
de 1 litro, devidamente perfurados. Os tratamentos foram 
compostos de diferentes mecanismos de ação herbicida: 
testemunha, inibidor da acetil-CoA carboxilase - ACCase 
(sethoxydim – 1,2 L p.c./ha), inibidor da acetolactato 
sintase - ALS (imazethapyr – 1 L p.c./ha) e inibidor de 
carotenoides (mesotrione – 0,3 L p.c./ha). Adicionou-se à 
calda de pulverização adjuvante não-iônico (Assist®) na 
proporção de 0,5% v/v. Os tratamentos herbicidas foram 
aspergidos em pós-emergência, quando as plantas 
atingiram o estádio de duas folhas. Para isso, utilizou-se 
um aspersor costal, equipado com pontas tipo leque 
110.015, distribuindo-se volume de calda equivalente a 150 
L ha-1. Aos 28 dias após a aplicação dos tratamentos (DAT) 
foi realizada visualmente a avaliação do percentual de 
fitotoxicidade (FT). Para isso, utilizou-se uma escala 
percentual, em que zero representou ausência de sintomas 
e 100 a morte das plantas. Imediatamente após a avaliação 
de FT, cortaram-se as plantas rente ao solo para a 
obtenção da massa seca da parte aérea (MSPA). Para 
isso, colocou-se em estufa de circulação de ar quente a 
60ºC por período de ±72 horas. Os resultados obtidos 
foram submetidos à análise de variância (p≤0,05). No caso 
de ser constatada significância estatística, compararam-se 
as médias pelo teste Tukey (p≤0,05). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Verificou-se diferença significativa entre os valores de FT e 
MSPA dos tratamentos (Tabela 01). Os herbicidas 
mesotrione e imazethapyr provocaram maior fitotoxidez e 
menor produção de MSPA à cultura da araruta, enquanto 
que o sethoxydim não diferiu da testemunha para as 
variáveis analisadas, ou seja, não houve FT aparente, nem 
alteração da MSPA resultante da utilização do herbicida 
representante dos inibidores da ACCase (Tabela 01). Esse 
grupo caracteriza-se pelo controle exclusivo de plantas 
gramíneas em função da presença do tipo eucariótico da 
ACCase presente nessas plantas, diferentemente das 
plantas dicotiledôneas que possuem a forma procariótica 
da enzima no cloroplasto (VIDAL, 1997). 
 
Tabela 01 – Fitotoxicidade (%) de herbicidas à cultura da 

araruta e matéria seca da parte aérea (g), avaliada aos 28 
dias após a aplicação dos tratamentos (DAT). 

Tratamento Dose 
(p.c./ha) 

FT (%) MSPA (g) 

Testemunha - 0,0 b1 11,2 a 
Sethoxydim 1,2 L 0,0 b 11,3 a 
Mesotrione 0,3 L 17,0 a 9,9 b 
Imazethapyr 1,0 L 20,9 a 9,8 b 

CV (%)  29,4 4,4 
1 Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não 
diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05); p.c. (produto 
comercial). Fonte: Autor, 2018. 
 
Figura 01 – Propágulo de araruta com brotação aparente 

(A) e sintomatologia resultante do uso de herbicidas (B). 

 
Fonte: Autor, 2018. 

CONCLUSÃO 
O herbicida sethoxydim é seletivo para a araruta, portanto, 
pode ser utilizado como opção de controle de plantas 
daninhas (gramíneas) em pós-emergência da cultura. 
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INTRODUÇÃO 
O cultivo da amoreira-preta é de grande potencial para as 
regiões brasileiras com período de inverno acentuado e 
favorável para pequenas propriedades agrícolas. O 
conhecimento de processos fisiológicos que ocorrem 
durante a pós-colheita é essencial para determinar as 
estratégias de conservação. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar o efeito da temperatura de armazenamento na taxa 
de respiração de amora-preta. 
 

METODOLOGIA 
O experimento foi realizado no município de Canoinhas–
SC (26º10’38”S, 50º23’24”W, a 839 m de altitude), onde 
foram utilizadas amoras-pretas orgânicas, colhidas no 
estádio maduro, no mês de novembro de 2017. Foram 
realizadas análises diárias das taxas de respiração e 
produção de etileno durante 5 dias, acondicionadas em 
recipientes plásticos com volume de 480mL (11 frutos por 
recipiente), a 0, 10, 20, 30 e 40ºC com umidade relativa 
80±5%. Após 60 min, alíquotas gasosas dos recipientes 
(1mL) foram injetadas em um cromatógrafo a gás Varian, 
modelo CP‑ 3800. Por meio da diferença nas 

concentrações de CO2, no interior do recipiente, 
prontamente após o seu fechamento e depois de 25 min, 
foram obtidas as taxas respiratórias (nmol de CO2 kg-1 s-1). 
Os dados foram submetidos à análise estatística com 
auxílio do programa Statistical Analysis System - SAS e 
comparadas pelo teste LSD (P<0,05). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Ocorreu um aumento na taxa respiratória com o acréscimo 
na temperatura de armazenamento de 0 a 30ºC e um 
decréscimo na temperatura de armazenamento de 30 a 
40ºC (Figura 1). Os valores do quociente de respiração 
(Tabela 1) apontam que nas temperaturas de 0 a 20ºC, 
este quociente alcançou valores semelhantes. Já nas 
temperaturas de 20 a 40ºC, observou-se a diminuição do 
quociente de respiração. Este comportamento ocorre por 
conta das reações bioquímicas de enzimas. Com o 
aumento da temperatura a atividade enzimática declina. 
 

 
 

Figura 01 – Efeito da temperatura de armazenamento na 

taxa respiratória (mL CO2 kg-1h-1) em amora-preta. 

 
Fonte: PANSERA-ESPINDOLA, 2017. 
 
Tabela 01 – Quociente de temperatura de respiração em 

função da temperatura, em amoras-pretas armazenadas 
por 24 h sob 0, 10, 20, 30 e 40°C. 

 

Fonte: PANSERA-ESPINDOLA, 2017. 
 

CONCLUSÃO 
A temperatura de 0°C teve a menor taxa de respiração, 
apresentando o maior potencial de armazenamento, o 
aumento de 0 para 10°C aumenta em 2,6 vezes a 
respiração e o de 10 para 20°C triplica a taxa respiratória 
representando a influência da temperatura no metabolismo 
dos frutos. 

AGRADECIMENTOS 
Ao professor Bruno Pansera Espíndola e ao IFC. À UDESC 
por ceder laboratórios e ao CNPQ pelo fomento. 

REFERÊNCIAS 
PANSERA-ESPÍNDOLA, B. et al (2017). Comportamento 
respiratório e de produção de etileno de amoras- 
pretas. Anais 2º Congresso Brasileiro de Processamento 

mínimo e Pós-colheita de frutas, flores 
e hortaliças (CD ROM). 

ISSN: 2526-4044 p. 976 - 1125

mailto:sul/bruno.espindola@ifc.edu.br
mailto:sul/vitor.espindola@outlook.com.br
mailto:sul/vitor.espindola@outlook.com.br


8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

GESTÃO ECONÔMICA E ESCRITURAÇÃO ZOOTÉCNICA DE UMA PEQUENA 
PROPRIEDADE LEITEIRA DO EXTREMO SUL DE SANTA CATARINA – 2ª ETAPA. 

Leonardo Salib Ramos¹, Saulo Reges Senna de Almeida²

 

Anderson Damiani Daros3. 
¹IFC/Acadêmico de Engenharia Agronômica/Campus Santa Rosa do Sul/leonardosalibramos@hotmail.com 

2IFC/Professor Campus Santa Rosa do Sul/saulo.almeida@ifc.com.br 
3Fazenda Daros/Técnico em Agropecuária/andersondamianid@gmail.com 

 
Palavras-Chave: Custo de produção, Receita, Produtividade. 
 

INTRODUÇÃO 
O estado de Santa Catarina é responsável por 8,9% do 
volume do leite produzido no país, ficando na quinta 
posição no ranking nacional, atrás de Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul, Paraná e Goiás. No ano de 2017, os 
catarinenses produziram 2,979 bilhões de litros de leite 
(IBGE 2017), sendo que a maior parte da produção está 
concentrada nas pequenas propriedades de agricultores 
familiares. 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. 
 

METODOLOGIA 
O presente estudo foi realizado pelo segundo ano 
consecutivo na Fazenda Daros, situada no município de 
Santa Rosa do Sul-SC, no período de janeiro a dezembro 
de 2018. 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 
20 vacas em lactação. Na primeira etapa do trabalho foi 
realizado um levantamento das condições atuais da 
propriedade em termos de gerenciamento econômico, 
infraestrutura, número/categorias de animais, manejos: 
alimentar, reprodutivo e sanitário, bem como, foram 
formuladas planilhas para anotações de todas as despesas 
e receitas da propriedade, fichas individuais para cada 
animal e planilhas para o controle zootécnico. Nessa 

segunda etapa as planilhas foram aperfeiçoadas de acordo 
com as necessidades da propriedade, bem como, foi criado 
um novo logotipo para Fazenda Daros.  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 doze meses de estudo, as vacas em lactação 
apresentaram uma produtividade média de 15,04 litros de 
leite por dia, enquanto que o ECC médio nesse período foi 
de 3,25 o que é considerado pelos autores como bom ou 
regular. Já o peso vivo médio das vacas foi de 386 Kg. A 
alimentação como no primeiro ano de estudo continua 
sendo o item que mais onera os custos na propriedade, 
nessa etapa foi responsável por 64,57% das despesas 
operacionais, valor superior do encontrado por Lopes et.al. 
(2004), que foi de 60,62%. Enquanto que a mão de obra 
representou 16,10% 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$ 1,16. 
O produtor também realizou a venda de animais como 
bezerros machos e vacas de descarte, o que representou 
3,85% da receita obtida durante os meses analisados.  O 
total das receitas foi R$ 108.836,96 e as despesas foram 
R$ 78.966,56 que representou ao final do período uma 
receita líquida para o produtor de 31,14% do total investido. 
 

CONCLUSÃO 
A atividade leiteira na propriedade continua viável, o 
controle de todos os custos e receitas, além, do controle 
zootécnico do rebanho, são fundamentais para o 
gerenciamento do desempenho econômico e financeiro.  
Através de uma boa gestão e análise econômica, o 
produtor pode embasar as decisões a serem tomadas, 
controlar de forma mais eficaz as receitas e despesas, 
reinvestir na propriedade e manter a atividade leiteira como 
um negócio rentável.  
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INTRODUÇÃO 
A flora brasileira é rica em frutas comestíveis, constituindo 
um patrimônio genético e cultural de inestimável valor, 
destacando espécies como a aceroleira (Malpighia spp), 
que contém alta concentração de vitamina C sendo muito 
apreciada em sucos e geleias. 
Estudos recentes com propagação de aceroleira no IFC 
Campus Santa Rosa do Sul demonstraram que a 
utilização de ranhuras na base + estiolamento dos ramos 
+ ácido Idol Butírico demostrou ser a técnica mais 
eficiente, pois proporcionou um índice maior de pega das 
mudas, porém devido ao alto custo do ácido e de 
dificuldade por parte do produtor obter se torna inviável. 
Além da propagação, outro fator limitante é o substrato, 
meio de crescimento das raízes, e um dos principais 
desafios devido a seu custo.  
A região de estudo tem facilidade de obtenção das 
matérias primas, como casca de arroz queimada, argila e 
turfa de grande disponibilidade dos produtores da região 
de estudo. O presente projeto visou testar a casca de 
arroz queimada e métodos de formação de mudas para 
propagar vegetativamente plantas de aceroleira 
(Malpighia spp.) por estaquia em casa de vegetação com 
três diferentes comprimentos, diâmetros e com uso de 
AIB. 

METODOLOGIA 
O experimento foi conduzido em casa de vegetação do 
IFC Campus Santa Rosa do Sul, localizado na 
comunidade de Vila Nova, no município de Santa Rosa do 
Sul/SC. O delineamento experimental adotado foi o 
completamente casualizado, em esquema fatorial 3 x 2, 
utilizando três diferentes tamanhos de estacas: 0,25 cm 
de diâmetro; 0,45 cm de diâmetro e 0, 75 cm de diâmetro; 
com  0 m.g.L-1 AIB e 3000 m.L-1 AIB, com 06 repetições 
por tratamento, totalizando 18 unidades experimentais. O 
substrato casca de arroz queimada foi utilizado como 
padrão para todos os tratamentos. As estacas foram 
coletadas de plantas com seis anos de idade e foram 
preparadas com ranhuras na base. A estaquia foi 
realizada em maio de 2018 sendo os ramos coletados da 
parte apical, media e intermediaria entre 10 e 20 cm de 
comprimento, sendo retirados da porção mediana dos 
mesmos. Foram coletados dados experimentais relativos 
ao número de folhas massa úmida e seca de raízes e 
parte aérea. Foram utilizados potes de polietileno, com 
altura de 15,0cm e com capacidade de 1,7 litros, 
preenchidos integralmente com o referido substrato. Nos 
tratamentos com ácido indolbutírico (AIB), foi realizada a 
imersão de 3,0cm da base das estacas nesta solução 

3000 mg L-1, durante dez segundo. A irrigação na casa de 
vegetação foi realizada por um conjunto de 
microaspersores, acionados para nebulizar o ambiente 
em horários previamente definidos, às 08:00h, 12:00h, 
17:00h e 01:00h, por três minutos em cada período, 
visando manter a umidade dos substratos. Assim como a 
adubação, os demais tratos culturais, como o controle 
manual de plântulas espontâneas, foram realizados 
uniformemente em todos os tratamentos. As análises 
estatísticas serão realizadas pelo sistema ASSISTAT 

versão 7.7, (SILVA & AZEVEDO, 2009) ao nível de 5% de 

probabilidade de erro e, em caso de significância foi 
aplicado para separação de médias o teste de Tukey. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Conforme tabela 1, com dados médios de número de 
plantas para o mês de julho, verificou-se maior brotação 
nos tratamentos com estacas de 0,45 e 0,75 cm.  No mês 
de agosto observou-se paralização do crescimento das 
brotações para estacas de 0,75 cm e aumento nas esta-
cas de 0,45 e 0, 25 cm de diâmetro. Isto se deve a maior 
concentração de fitorreguladores nas estacas terminais. O 
experimento foi instalado do fim do outono, passando o 
inverno sem crescimento radicular e baixa taxa fotossinté-
tica. Com advento da primavera em setembro e outubro a 
porcentagem de brotação foi maior para estadas com 0,45 
cm de diâmetro.  
  
.Tabela 1 – Média de contagem de folhas para estacas 
com três diferentes tamanhos de estacas (0,25 cm, 0,45 
cm e 0, 75 cm) e com e sem aplicação de AIB para 
parâmetros de Massa média úmida e seca (g) do sistema 
radicular e folhas de mudas de aceroleira (Malpighia spp.) 
propagadas por estaquia em casca de arroz queimada em 
vasos em casa de vegetação com controle de irrigação. 
Santa Rosa do Sul, SC. 15 de março de 2019.). 

 
CONCLUSÃO 

O porcentual de mudas viáveis foi maior para os 
tratamentos de estacas pequenas e médias sem 
aplicação de AIB. A casca de arroz queimada não 
responde a aplicação de AIB. 
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Tabela 1 -  Média de contagem de folhas para estacas com três diferentes tamanhos de estacas (0,25 
cm, 0,45 cm e 0, 75 cm) e com e sem aplicação de AIB para parâmetros de Massa média úmida e seca 
(g) do sistema radicular e folhas de mudas de aceroleira (Malpighia spp.) propagadas por estaquia em 
casca de arroz queimada em vasos em casa de vegetação com  controle de irrigação. Santa Rosa do 
Sul, SC. 15 de março de 2019. 

Diâmetro das 
estacas (cm) 

AIB 
(mg.L-1) 

Número 
de folha 

Massa 
úmida da 

folha 

Massa 
úmida da 

raíz 

Massa 
seca da 

folha 

Massa 
seca da 

raíz 

% de mudas 
viáveis 

Tamanho da 
estaca 

Concentração 15 Mar 2019 Mar 2019 Mar 2019 15 mar 15 mar 15 mar 

Pequena 0,25 
0  82,83 b 13,51 b 10,20 b 1,97 c  0,51 b 89,47 a 
3000 56,56 c 10,56 c 9,02 c 1,42 d 0,43 b 61,11 c 

Média  
0,45 

0 111,78 a 19,08 a 12,49 a 4,17 a 1,18 a 88,89 a 
3000 60,39 c  11,57 c 7,80 d 2,48 b 0,63 b 72,22 b 

Grande  
0,75 

0 14,33 d 5,06 d 3,58 e  0,92 e 0,22 c 16,67  d 
3000 0,00 e 0,00 e 0,00 f 0,00 f 0,00 d 0,00     e  

Média  54,32 9,96 7,18 1,83 0,50 54,72 

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

de Tukey. 
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Palavras-Chave: Extensão, ensino, preservação, produção, abelhas 
 

INTRODUÇÃO 
A região do litoral sul catarinense apresenta a atividade 
de apicultura e meliponicultura inserida nos seus arranjos 
produtivos locais. Dentre as atividades inerentes aos 
Institutos Federais, está a Extensão, que é um dos meios 
de interligação entre o que está ocorrendo nas áreas do 
Ensino e Pesquisa a comunidade. A promoção de 
encontros que unam todos os agentes envolvidos 
(pesquisadores, produtores e alunos) nas atividades de 
apicultura e meliponicultura, é uma das formas de 
extensão promissora, por permitir que esses consigam 
dialogar e levantar futuras necessidades para o 
desenvolvimento regional. Para o objetivo de aproximar 
os apicultores, meliponicultores, órgãos de extensão de 
Santa Catarina com o IFC - Instituto Federal Catarinense 
Campus Santa Rosa do Sul foi organizado do II Seminário 
Sul Catarinense de Apicultura e Meliponicultura. 

METODOLOGIA 
Em reuniões prévias entre o IFC Campus Santa Rosa do 
Sul, EPAGRI, Associação de Apicultores de Balneário 
Gaivotas e a Associação de Meliponicultores da Encosta 
da Serra Geral (AMESG), foi levantada a demanda de um 
encontro regional para repasse de tecnologias, tendências 
climáticas que poderiam influenciar na produção apícola e 
meliponícola, para isso o Grupo de Estudos Apícolas 
(GEA) buscou junto ao Edital 134/2018 - REALIZAÇÃO 
DE EVENTOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
NOS CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE 
o financiamento interno para realização do encontro, que 
ocorreu no dia 29 de junho de 2019. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O II Seminário Sul Catarinense de Apicultura e 
Meliponicultura, reuniu 96 apicultores, meliponicultores, 
técnicos e alunos no Campus Santa Rosa do Sul do 

Instituto Federal Catarinense, onde foram apresentadas 
quatro palestras; 1- Interferência dos defensivos agrícolas 
na cadeia produtiva da apicultura e meliponicultura, 
ministrado pelo Presidente da Federação das 
Associações de Apicultores de Santa Catarina (FAASC) o 
sr. Ênio Frederico Cesconeto; 2- Influência do El Nino na 
Produção Apícola e Impactos no Manejo, ministrada pelo 
sr. Marcio Sônego, Phd. pesquisador da Empresa de 
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (EPAGRI); 3- A 
Importância da Rainha na Produtividade Apícola, 
ministrado pelo sr. Tuan Henrique Smielevski de Souza, 
Doutorando da Universidade Estadual de Maringa (UEM); 
4- Grupo de Estudos Apícolas 8 anos de atividades – 
ministrada pelos sr. Miguelangelo Ziegler Arboitte, 
professor do IFC. Maurício Duarte Anastácio, Técnico 
Agrícola do IFC e pelos alunos que compunham o GEA. 
Na ocasião também foi realizada amostra e banners com 

trabalhos realizados pelo GEA, distribuição aos 
participantes 150 mudas de espécies árvores nativas com 
potencial apícola, mudas de manjericão, de sementes de 
trigo sarraceno e canola, plantas suculentas, visando 
melhorar a diversificação florísticas para alimentação das 
abelhas, armadilhas confeccionadas com matérias 
reciclados para captura de abelhas nativas, extrato 
geoprópolis para atrair abelhas, bombons de pólen para 
alimentação de abelhas nativas, potes de cera para 
estimular os enxames nativos. Também foram 
apresentados aos participantes o aparelho para coleta de 
apitoxina, alternativa para diversificação da apícola e a o 
trabalho que vem sendo desenvolvido sobre a ocorrência 
de Espatódea na cidade de Santa Rosa do Sul. 
Figura 01 – Stand e Distribuição de plantas nativas 

apícolas, suculentas, sementes, iscas, entre outros. 

 
Fonte: Autores 
 
Figura 02 – GEA Apresentando 8 Anos de história do 

grupo no II Seminário Sul Catarinense de Apicultores e 
Meliponicultores. 

 
Fonte: Autores 

CONCLUSÃO 
O evento foi um sucesso, pois integrou o ensino, a 
Pesquisa e a Extensão, possibilitando trocas de 
informações entre os agentes envolvido. 
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Palavras-Chave: Ácaro, Índice de controle, Praga apícola, Sanidade apícola 
 

INTRODUÇÃO 
O ácaroVarroa destructor (Anderson & Trueman, 2000), é 

praga apícola de ocorrência mundial, devendo ser 
monitorada mensalmente nos apiários, pois esse ácaro é 
causador de doenças nas colmeias. A legislação brasileira 
não permite o uso de controles químicos, com exceção de 
alguns produtos oriundos de extratos de plantas (timol, 
mentol e o eucaliptol) ou ácidos orgânicos (ác. oxálico). 
Para o controle do ácaro é aconselhado ao apicultor 
realizar o controle de zangões nas colmeias. Para 
determinar o exato momento de realizar uma intervenção 
na colmeia, os apicultores utilizam técnicas para verificar 
a incidência de varroa. Dentre as mais usuais estão a 
técnica 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 
invasivo. O objetivo desse trabalho é de verificar a 
eficiência de quatro técnicas na determinação do índice 
de varroa em colmeias, repassando a informação aos 
apicultores da técnica que apresentar melhor eficácia.  
 

METODOLOGIA 
Para verificar as metodologias mais adequadas e com 
eficiência na determinação do índice de varroa, foram 
coletadas amostras mensais de quatro colmeias de 
agosto de 2017 a junho de 2019, foram utilizadas 194 
amostras para realizar a análise de quatro metodologias: 
método controle – amostras de abelhas foram 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 foi despejado em bandejas de 
alumínio, contadas as abelhas e os ácaros presentes; 
método controle + 24 horas de imersão, todas as 
amostras de abelhas do método controle foram colocadas 
novamente no frasco deixando essas em imersão por 24 
horas, após todo o conteúdo foi despejado em bandejas 
de alumínio, e contadas as abelhas e os ácaros, somando 
esses aos encontrados no método controle; método do 
açúcar - em um pote com tampa telada com amostras de 
abelhas foi adicionado 7 g de açúcar de confeiteiro 
polvilhado sobre as abelhas, agitando por 3 min, após o 
pote foi batido com as amostras sob papel toalha e 
contado a quantidade de ácaros presentes, para verificar 
a eficiência do método as mesmas abelhas foram 
submetidas ao método açúcar + controle, onde as 
amostras foram submetidas a metodologia controle. Os 
resultados obtidos foram submetidos a análise de 
variância e ao teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade de erro, através do pacote estatístico PAST 
3.25 (Hammer, 2019). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O método de avaliação do índice de infestação com 
açúcar apresentou valor inferior (P<0,05) aos demais 
métodos estudados, sendo esse método ineficiente para a 
detecção de Varroa destructor Anderson & Trueman, 
2000, não devendo ser utilizado pelos apicultores. Quanto 
aos valores mínimos e máximos verificados ficou evidente 
que algumas colmeias apresentaram valores críticos de 
infestação com média de 51,66% das abelhas amostras 
com a presença do ácaro, o aumento nos níveis de 
infestação é dependente das mudanças de temperatura 
ou/e oferta de alimento, que interferem diretamente na 
populações de abelhas o que leva a crer que em 
populações maiores de abelhas os níveis de infestação 
são menores. A Varroa destructor destructor (Anderson & 
Trueman, 2000) deve ser monitorada e para otimizar seu 
o controle outras ações devem ser combinadas como a 
utilização de óleos essenciais, controle dos zangões, 
troca da rainha com capacidade higiênica melhor podem 
auxiliar na diminuição da incidência do ácaro. 
 

Tabela 01 – Percentagem mínima, máxima e média erro 

padrão de infestações verificadas em colmeias durante 
dois anos conforme métodos de análises para 
determinação de índices de Varroa destructor 

Método Percentagem EP 

 mínima máxima média  

Controle 0 44,88 4,98ª 0,37 
Controle +24 h 
imersão 

0 44,88 5,53ª 0,38 

Açúcar 0 47,73 2,69b 0,32 
Açúcar + Controle 0 69,32 4,91ª 0,43 

Média 0 51,66 4,53  

Fonte: Autores 
 

CONCLUSÃO 
Nos dois anos de avaliação demonstraram que a técnica 
utilizando o açúcar é ineficaz. 
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Palavras-Chave: Composto líquido, Minhocas, Vermicompostagem. 
 

INTRODUÇÃO 
A falta de preocupação, bem como a ausência de 
conscientização sobre o descarte correto de resíduos 
orgânicos geram consequências danosas ao meio 
ambiente indicando a necessidade de tratamento 
adequado na destinação final dos resíduos (REIS et al., 
2017). Para minimizar essa problemática, a técnica da 
vermicompostagem vem se tornando uma alternativa 
sustentável para decompor o lixo orgânico (RIBEIRO, 
2019), gerando húmus com alta concentração de nutrientes 
em menor espaço de tempo. O objetivo da pesquisa foi 
avaliar a influência da presença de minhocas no processo 
de decomposição de resíduos orgânicos domésticos.  

 

METODOLOGIA 
O experimento foi conduzido em ambiente protegido com 
temperatura de 24° ± 2°C e fotofase de 12 horas. O 
delineamento experimental foi constituído por dois 
tratamentos: tratamento 1 = composto e ausência de 
minhocas, tratamento 2 = composto e presença de 
minhocas. Para cada tratamento teve dez repetições.  Os 
anelídeos utilizado foram oriundos de criação mantida em 
um sistema de vermicompostagem em condições de 
laboratório e pertencem a espécie Eisenia foetida. As 
unidades experimentais foram construídas com galões de 
plástico com volume de cinco litros, no interior das 
composteiras foram inseridos 750 gramas de resíduos 
orgânicos domésticos (cascas de legumes, cascas de 
frutas e cascas de ovos) intercalados com 800 gramas de 
substrato comercial Terra Preta®. Para o tratamento 2 foi 
distribuído, igualmente, um total de 100 minhocas da 
espécie E. foetida, 10 indivíduos por repetição. 
Adicionalmente aos tratamentos, foram utilizados 25 
gramas de casca de arroz como cobertura para controlar a 
umidade do composto. O experimento foi avaliado durante 
21 dias. O chorume produzido foi quantificado diariamente. 
Para avaliação da quantidade do volume líquido produzido 
foram feitas comparações entre os tratamentos através do 
test t-student com auxílio do programa BioEstat 5.0.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O volume médio de chorume produzido nas unidades 
amostrais com ausência de minhocas foi similar as 
unidades que possuíam os organismos (156,5 ml e 153,2 
ml, respectivamente), sendo assim os resultados não 
apresentaram diferença estatística (t= 0.1328; p (bilateral)= 
0.8950), contrapondo-se a Vaz (2017) que afirma a 
aceleração da decomposição de resíduos vegetais em 
vermicompostagem. Em ambos tratamentos a produção de 
chorume se estabilizou a partir do décimo quarto dia.   
 

Figura 01 – Decomposição de resíduos orgânicos avaliada 

durante 21 dias em composteiras com ausência e presença 
de anelídeos. 

 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2019.   
 
Ainda, observou-se que a quantidade de chorume se 
estabilizou ao término da decomposição dos resíduos, 
visto que o composto líquido é resultante da degradação 
do material orgânico.  
 

CONCLUSÃO 
Concluímos que anelídeos, da espécie E. foetida não 
influenciaram o processo de vermicompostagem quando 
avaliado o volume de composto líquido produzido em 
laboratório. Registrou-se que o tempo para decomposição 
dos resíduos orgânicos é de 14 dias, nas condições que o 
experimento foi conduzido.  
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INTRODUÇÃO 
A Varroa destructor (Anderson & Trueman, 2000), 

comumente chamada de varroa ou varoatose, é um acaro 
que ataca as abelhas, com ocorrência mundial, causando 
sérios danos as colônias transmitindo vírus que causam o 
enfraquecimento e a mortalidade das abelhas. No Brasil é 
uma das principais pragas, devendo ser monitorada 
mensalmente nos apiários. Para o seu controle a 
legislação brasileira não permite o uso produtos químicos 
que possam contaminar o mel, com exceção de alguns 
produtos oriundos de extratos de plantas (timol, mentol e 
o eucaliptol) ou ácidos orgânicos (ácido oxálico) que deve 
ser usado estrategicamente na colônia. Para que a 
utilização de produtos não seja exacerbada é 
aconselhado o monitoramento periódico do ácaro que 
deve ser realizado sempre que é feita a revisão da 
colônia. Para o monitoramento da incidência da varroa, a 
técnica mais usual é a coleta de abelhas e a utilização de 
água, detergente e álcool, onde se perde um grande 
número de abelhas, outra técnica utilizada é a coleta de 
abelhas e sobre essas colocar açúcar de confeiteiro, 
menos evasivo. O objetivo desse trabalho é de verificar a 
eficiências de quatro técnicas na determinação do índice 
de varroa em colônias de abelhas Apis melífera L.  

METODOLOGIA 
Para verificar as metodologias mais adequadas e com 
eficiência na determinação do índice de varroa, foram 
coletadas amostras mensais de quatro colmeias de 
agosto de 2018 a junho de 2019, totalizando 48 amostras 
em cada metodologias: método controle – amostras 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; método controle + 24 horas de 
imersão, todas as amostras de abelhas do método 
controle eram colocadas novamente no frasco deixando 
essas em imersão por 24 horas, após todo o conteúdo era 
despejado em bandejas de alumínio, e contadas as 
abelhas e os ácaros, somando esses aos encontrados no 
método controle; método do açúcar - em um pote com 
tampa telada com amostras de abelhas era adicionado 7 
g de açúcar de confeiteiro polvilhado sobre as abelhas, 
agitando por 3 min, após o pote era batido com as 
amostras sob papel toalha e contado a quantidade de 
ácaros presentes, para verificar a eficiência do método as 
mesmas abelhas eram submetidas ao método açúcar + 
controle, onde as amostras eram submetidas a 
metodologia controle. Os resultados foram submetidos a 

análise de variância e ao teste de Tukey ao nível de 5% 
de probabilidade (PAST 3.25; Hammer, 2019). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Nos métodos testados para avaliar os índices de Varroa 
destrctor, pode se observar que o método do açúcar foi 
pouco eficiente, sendo o valor observado de infestação de 
2,45%, esse inferior (P<0,05) aos valores observados nos 
outros métodos, que apresentaram valores de 4,69; 5,32 
e 4,88%, para controle; controle+24h imersão e 
Açucar+controle, respectivamente. 
 

Tabela 01 – Percentagem de infestação, erro padrão e 

coeficiente de variação dos métodos de análises para 
determinação de varroa  

Método % CV% 
Controle 4,69±0,41ª 85,03 
Controle+24h imersão 5,32±0,43ª 77,82 
Açúcar 2,45±0,26b 101,57 
Açúcar+Controle 4,88±0,32ª 63,73 

Fonte: Autores. 
 

Os níveis médios de infestação verificados mais 
eficazes (controle; controle+24h imersão e 
Açucar+controle) no período do estudo são 
considerados baixos, a ação do apicultor nas 
colônias aconselhada seria o controle de células de 
zangão, sem utilizar produtos à base de óleos 
essenciais ou ácidos orgânicos, que podem de 
alguma forma contaminar os produtos da colmeia. 

CONCLUSÃO 
O tratamento controle foi o que melhor representou o 
índice de Varroa destructor, devendo ser adotada como 
padrão. A metodologia do açúcar não se mostrou 
eficiente, podendo dar uma falsa impressão de colônias 
com níveis de infestação baixo. 
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Palavras-Chave: Biomassa; Bromatologia, Disponibilidade.  

INTRODUÇÃO 
A região do Extremo Sul Catarinense tem a pecuária de 
leite e de corte como fonte de renda, caracterizada por 
pequenas propriedades rurais. Para que esta produção 
seja cada vez mais eficiente, é necessário que haja 
forragens de qualidade e que estas se desenvolvam nas 
condições edafoclimáticas da região. Com o intuito de 
avaliar forragens que atendam as demandas nutricionais 
dos animais e demonstrar manejos que auxiliem o produtor 
a manter boa disponibilidade forrageira durante o ano 
inteiro, inclusive quando ocorre baixa luminosidade e 
baixas temperaturas, o objetivo deste trabalho foi 
acompanhar o desenvolvimento e a qualidade de 
diferentes forragens consideradas perenes tropicais na 
região. 

 

METODOLOGIA 
Na área de agrostologia do IFC Campus Santa Rosa do 
Sul, foi implantado em canteiros demonstrativos, com área 
de 14 m²,17 diferentes cultivares e espécies de forrageiras 
tropicais, com mais de três anos de implantação em 
Gleissolo. O sistema rotacionado intensivo de pastejo foi 
simulado foi simulado através de cortes realizados a  cada 
28 dias, com o auxílio de um quadro com dimensões de 
0,25m², respeitando a atura de saída dos animais. Foram 
avaliadas a produção de biomassa verde (BMV) e seca 
(BMS) por hectare, durante o período de um ano (janeiro a 
dezembro de 2018). A BMV após a coleta, em duplicata, foi 
pesada em balança analítica, e após composta uma única 
amostra para determinação da BMS em que as amostras 
foram colocadas em estufa de ar forçado á 60ºC, por até 
72 horas. Estas amostras foram novamente pesadas e 
utilizadas na determinação da fibra digestível neutra (FDN), 
fibra digestível ácida (FDA) e nutrientes digestíveis totais 
(NDT) 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A forragem que apresentou menor produção BMV e BMS 
foi a Estrela Africana (Cynodon plectostachyus) com 
4.279,69 e 1.258,87 kg.ha-1, respectivamente. Já as 
maiores produções ocorreram com as forragens BRS 
Kurumi (Pennisetum purpureum cv. BRS Kurumi) com 
23.002,29 kg.ha-1 de BMV e a Mombaça (Panicum 
maximum Jack. cv. Mombaça) com 4.562,18 kg.ha-1 de 

BMS. 
Tabela 01 – Estimativa da produção por hectare de 

biomassa verde (BMV) e biomassa seca (BMS), 

percentagem de fibra digestível neutra (FDN), fibra 
digestível ácida (FDA) e nutrientes digestíveis totais (NDT) 
de forrageiras implantadas na área de agrostologia do IFC 
Campus Santa Rosa do Sul no ano de 2018 

 BMV BMS 
 

FDN FDA NDT 

 kg.ha-1 
 

% 

Tifton 85 5558,07 1537,89 
 

60,72 29,12 56,20 

Hemartria 7486,09 1637,35 
 

60,71 27,62 57,18 

Estrela Africana 4279,69 1258,87 
 

64,52 31,77 55,07 

Carajas 7296,71 1320,28 
 

54,48 29,26 59,58 

Aruana 7695,00 2086,88 
 

61,94 30,77 56,49 

BRS Kurumi 23002,29 3535,61 
 

53,52 29,73 60,14 

Atlas 7158,22 1781,21 
 

57,51 27,84 58,46 

Áries 5767,21 1494,99 
 

56,96 22,94 58,73 

Paredão 11151,27 2882,55 
 

60,23 31,34 57,03 

Massai 8253,30 3132,93 
 

60,17 34,11 57,25 

Mombaça 22452,80 4562,18 
 

62,49 36,99 56,55 

Marandú 12777,77 2021,74 
 

56,07 28,46 58,94 

MG13 Braúna 9614,97 2795,45 
 

66,04 28,67 56,42 

MG 5 13303,17 3294,89 
 

63,55 31,57 56,15 

MG 4 10322,41 2571,59 
 

56,31 27,03 58,97 

Convert 14971,11 3287,03 
 

54,93 29,26 59,38 

Miss. Gigante 5514,27 1714,69 
 

58,67 31,11 58,04 

Fonte: Autores 

 
A participação de Fibra Digestível Neutra (FDN) foi menor 
na BRS Kurumi com 53,52% e maior na Estrela Africana 
com 64,52%. Já para a Fibra Digestível Ácida (FDA) a 
forrageira Aires (Panicum maximum Jack. cv. Aires) 
apresentou menor valor 22,94% enquanto que a Mombaça 
apresentou o maior valor 36,99%. A Estrela Africana foi a 
que apresentou menor nível de NDT com 55,07%, já a BRS 
Kurumi foi a que apresentou maior participação de NDT 
com valor de 60,14%. 

CONCLUSÃO 
Das forrageiras estudadas a que melhor apresentou 
características produtivas e nutricionais para as condições 
de solo existentes no IFC Campus Santa Rosa do Sul foi a 

BRS Kurumi. e a Mombaça 

 

ISSN: 2526-4044 p. 983 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

 

TEMPERATURA E UMIDADE DO AR EM COLÔNIA DE PLEBEIA SP. 

Sheron Falgembach Scalcon1; Miguelangelo Ziegler Arboitte2; Maurício Duarte 

Anastácio3; Vitória Alves Pereira4, Geraldo Museka5, Alexander de Paulina Jochen 

da Silva6 

1Instituto Federal Catarinense/ Campus Santa Rosa do Sul/sheronscalcon@hotmail.com 
2 Instituto Federal Catarinense/ Campus Santa Rosa do Sul/miguelangelo.arboitte@ifc.edu.br 

3 Instituto Federal Catarinense/ Campus Santa Rosa do Sul/mauricio.anastacio@ifc.edu.br 
4 Instituto Federal Catarinense/ Campus Santa Rosa do Sul/vitoriaalves-ifc@hotmail.com 

5Instituto Federal Catarinense/ Campus Santa Rosa do Sul/geraldomuseka@ifc.edu.br 
6Instituto Federal Catarinense/ Campus Santa Rosa do Sul/alexanderpjs@gmail.com 

 
Palavras-Chave: Abelha nativa, Mirim, Termorregulação, Trigona 
 

INTRODUÇÃO 
A espécie de abelha nativa Plebeia sp. também 
conhecidas popularmente como Mirim, pertencem a tribo 
das trigonini, tem como características viver em sociedade 
e docilidade, nidificação em ocos de árvores sombreadas, 
entrada dos ninhos com pito curto feito de própolis, não 
fechando esses à noite (Imperatriz-Fonseca, 2019). 
Apresentam distribuição desde a Bahia até o Rio Grande 
do Sul. O objetivo desse trabalho foi verificar a 
interferência da temperatura externa na capacidade de 
termorregulação do ninho de abelhas Plebeia sp.  

METODOLOGIA 
Durante o período de 41 dias, compreendidos entre o dia 
17 de outubro a 26 de novembro de 2018 foram 
realizadas medidas de temperatura e umidade relativa do 
ar interna de colmeia modelo INPA com dimensão interna 
de 12 cm², onde estavam alojadas abelhas da espécie 
Plebeia sp., as medidas de máxima e mínima foram 
realizadas as 08:00; 12:00 e 17:00 h, a colmeia estava 
situada nas coordenadas latitude -29,096129 e latitude -
49,812336, para medir a temperatura e a umidade relativa 
do ar interna das colmeias foi utilizado um termo 
higrômetro digital Minipa MT 241®, a temperatura e 
umidade relativa do ar externa foram utilizados os dados 
da estação automática do INMET (2018) situada nas 
coordenadas latitude – 28,931553, longitude -49,497920. 
Os dados foram lançados em planilha EXCEL® e os 
resultados obtidos foram submetidos ao teste T e análise 
de correlação de Pearson ao nível de 5% de 
probabilidade (Hammer, 2019).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na tabela 1 estão descritos os resultados observados 
para a temperatura interna da colmeia e a externa, os 
valores mínimos observados foram de 19 e 17°C e os de 
máxima 28,5 e 29,5°C, a amplitude térmica observada foi 
de 1,9°C para as temperaturas mínimas e de 0,6°C para 
as temperaturas máximas, enquanto que a amplitude da 
temperatura interna foi de 9,5°C e a externa de 12°C. 
Tabela 01 –Valores de mínima, máxima e média da 

temperatura e umidade relativa do ar interna de colmeia 
de Plebeia sp.e externa. 

Variáveis mín. máx. média 

Temperatura interna, °C 19,0 28,5 23,41* 
Temperatura externa, °C 17,1 29,5 22,52 

Umidade relativa do ar interna, % 61 86 73,34* 
Umidade relativa do ar externa, % 54 100 78,78 
*P<0,0001 

Fonte: Autores. 
 

Na média a temperatura interna foi superior (P<0,0001) a 
temperatura externa, com valores de 23,4 e 22,52°C, 
respectivamente. A amplitude da temperatura interna foi 
de 9,5°C, enquanto que a amplitude da temperatura 
externa foi de 12,4°C. Os valores observados para a 
umidade relativa do ar foram diferentes (P<0,0001) sendo 
menor para a interna com valor de 73,74% enquanto que 
a externa o valor foi de 78,78%, com valores mínimos de 
54% o máximo de 100%, com amplitude 47% de umidade, 
enquanto que os valores da amplitude da umidade interna 
foi de 25%. Os dados verificados demostrando que as 
abelhas Plebeia sp. realizam a termorregulação interna 
das colmeias deixando essas com menores amplitudes 
quando comparada aos dados externos.  
 
Figura 01 – Colmeia modelo INPA vista externa e interna 
com ninho de Plebeia sp. 

 
Fonte: Autores. 
 
As correlações entre as temperaturas e a umidade relativa 
do ar essas não apresentaram significância (P>0,05). 

CONCLUSÃO 
As abelhas Plebeia sp. realizam termorregulação da 
colmeia mantendo a temperatura interna próximo 
aos 23,5°C e umidade relativa do ar próxima aos 
75%. 
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Palavras-Chave: Campeira, Cerígena, Nutriz 
 

INTRODUÇÃO 
A abelha após realizar a metamorfose, eclode dos 
alvéolos na forma de inseto adulto. Após a sua eclosão 
ela passa por diferentes fases de vida, sendo a primeira 
fase que compreende do 1ª ao 2° dia elas são 
responsáveis pela limpeza dos favos e aquecimento das 
crias; na segunda fase que é dividida em duas etapas, 
onde a primeira compreende do 3° ao 5° dia, elas são 
responsáveis pela alimentação das larvas com mais de 
três dias; na segunda etapa que compreende entre o 6° e 
11° dia as abelhas são responsáveis pela alimentação de 
larvas com até três dias; na terceira fase adulta 
compreendida do 12° ao 17° dia de vida as abelhas são 
responsáveis pela produção de cera, construção de favos 
e armazenamento de alimento na colônia; a quarta fase 
adulta que se inicia aos 18 dias e vai até aos 21 dias, as 
abelhas realizam a proteção da colônia, e na última fase, 
a quinta, da vida da abelha que se inicia aos 22 dias 
durando até a morte da abelha que é dependente das 
condições das suas asas, podendo chegar até 60 dias de 
vida, a abelha é responsável por coletar néctar, pólen, 
própolis e água para a colônia. Como a alimentação da 
abelha adulta é basicamente realizada por mel, produto 
rico em carboidrato e pobre em proteína, é de se esperar 
que o peso da abelha adulta mude à medida que as suas 
funções vão modificando. Com o Objetivo de verificar a 
existência de diferença no peso de abelhas adultas foi 
proposto esse trabalho.   
 

METODOLOGIA 
Foram coletadas 20 abelhas adultas em potes de 50 mL 
de diferentes fases do ciclo em cinco diferentes colônias, 
em que compreenderam do 1° ao 11° dia, denominadas 
abelhas aderidas, do 12° ao 17°, chamadas de abelhas 
cerígenas, e abelhas da fase entre o 22º até sua morte, 
denominadas de fase campeira, foram coletadas em 
potes de 50 mL com atrativo (mel) no fundo. Cada abelha 
coletada, após insensibilização em freezer por 30 
segundos, foi pesada em balança analítica e o peso 
anotado em planilha eletrônica, após a pesagem as 
abelhas foram devolvidas ao ambiente, para retornarem 
as suas colônias. Os dados coletados foram submetidos a 
análise descritiva através do pacote estatístico PAST 3.25 
(Hammer, 2019). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Pode ser observado na tabela 1 que as abelhas na fase 
em que se encontram aderidas aos favos, do 1° ao 11° 
dia de vida adulta, o peso médio foi de 0,146 gramas, com 
o aumento do peso para 0,184 gramas na fase do 12° ao 

17° dia de vida e reduzindo novamente o peso para 0,079 
gramas em sua última fase de campeira. As alterações no 
peso das abelhas adultas nas diferentes fases da vida 
podem estar relacionadas com a alimentação, reservas do 
“corpo gorduroso” e a atividade que essa realiza na 
colônia. A alimentação de abelhas aderidas e cerígenas é 
composta na maior parte por mel e em menor proporção 
por pólen, enquanto que a abelhas na fase de coletora de 
alimento a base da alimentação é na totalidade por mel 
com irrisória participação de pólen, fazendo como 
consequência a redução nas reservas lipídicas do inseto, 
ocasionado pelo desgaste ocorridos pelo voo na busca de 
alimento para a colônia.  

 
Tabela 01 – Medidas descritivas do peso de abelhas 

aderidas, cerígenas e campeiras  

Medidas descritivas Aderidas Cerígenas Campeira 

Peso médio, gramas 0,146 0,184 0,079 

Erro padrão 0,031 0,061 0,061 

Desvio padrão 0,138 0,210 0,010 

Variância da amostra 0,019 0,044 0,0001 

Peso Mínimo, gramas 0,080 0,106 0,060 

Peso Máximo, gramas 0,729 0,850 0,095 

Fonte: Autores 
 
Nos resultados obtidos também é observado grande 
discrepância entre o peso mínimo e máximo observados 
nas abelhas aderidas (0,080 X 0,729 g) e cerígenas 
(0,106 X 0,850 g), confirmado pela análise do desvio 
padrão e da variância da amostra, isso se dá ao fato que 
no momento da abertura da colônia, para que não ocorra 
a mortalidade de abelhas pelo comportamento defensivo 
dessas, é utilizado fumaça, influenciando no enchimento 
da vesícula melífera, ocasionando aumento no peso de 
algumas abelhas, o que não ocorreu nas abelhas 
campeiras, onde a diferença entre o peso máximo e o 
mínimo observado foi menor com desvio padrão de 0,010 
e variância de 0,0001. 

 

CONCLUSÃO 
Existem diferenças nos pesos nas diferentes fases 
de vida da abelha Apis melifera L. adulta. 
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Palavras-Chave: Aveia, Azevém, Hemarthria, Tifton 
 

INTRODUÇÃO 
As forrageiras tropicais no período do ano em que ocorre 
a diminuição da temperatura ambiental e o comprimento 
do dia (outono/inverno), tem a sua produção de massa 
forrageira afetada negativamente, um dos manejos a 
serem adotados para que nessa época a disponibilidade 
da massa forrageira não seja muito afetada é a utilização 
de sobressemeadura de forrageiras de clima temperado 
como a Aveia branca (Avena sativa L.) e o Azevém 
(Lolium multiflorum Lam.), espécies que produzem massa 
forrageira no período outono/inverno, fornecendo 
alimentação aos herbívoros através do pastejo, corte, 
silagem ou feno. Diante do exposto este trabalho tem o 
objetivo de avaliar a produção da massa forrageira no 
período de maio a novembro do Tifton 85 (Cynodon 
nlemfuënsis [Tifton68] x Cynodon dactylon [PI290884]) e 
da Hemarthria (Hermarthria altíssima (Poir.) Stapf & Hub 
bard.) com sobressemeadura de aveia e azevém.  

METODOLOGIA 
O experimento foi realizado na área de agrostologia do 
IFC Campus Santa Rosa do Sul, em canteiro medindo 
14m², em gleissolo, onde estão estabelecidas a quatro 
anos as forragens Tifton 85 (Cynodon nlemfuënsis [Tif-
ton68] x Cynodon dactylon [PI290884]) (oito canteiros) e 

Hemarthria (Hermarthria altíssima (Poir.) Stapf & Hub 
bard.) (oito canteiros), onde foram introduzidas através de 
sobressemeadura Aveia branca (Avena sativa L.) em qua-
tro canteiros de Tifton 85 ou de Hemarthria e em outros 
quatro canteiros de Tifton 85 ou de Hemarthria o Azevém 
(Lolium multiflorum Lam.), a sobressemeadura foi realiza-
da no mês de abril de 2018 utilizando 80 kg.ha-1 de aveia 
branca e 30 kg.ha-1 de azevém, a primeira adubação rea-
lizada foi a de cobertura após 30 dias do plantio na forma 
de ureia na quantidade de 50 kg.ha-1, com mais três apli-
cações de 50 kg.ha-1 cada, em períodos subsequentes de 
30 dias. As avaliações da produção de massa foram reali-
zadas em junho, julho, agosto, setembro e outubro, com o 
auxilio de um quadro com dimensões de 0,50 m², reali-
zando três cortes por canteiro. A forragem coletada de 
cada corte foi pesada em balança para determinar a pro-
dução de biomassa verde.ha-1, após as amostras de cada 
canteiro foram homogeneizadas, pesadas e levadas para 
estufa com ar forçado a temperatura de 60°C por no mí-
nimo 72 horas, para determinação da produção de bio-
massa seca.ha-1.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A produção total de biomassa verde observada foi superi-
or quando a sobressemeadura foi realizada sobre a He-
marthria com produção 38.446 e 32.878 kg.ha-1, para so-
bressemeadura com aveia e azevém respectivamente. Já 
quando a base foi o Tifton 85 as produtividades de bio-
massa verde foram inferiores (P<0,05), com valores de 
26.955 e 26.213 kg.ha-1 para sobressemeadura com aveia 
e azevém respectivamente. O total da biomassa seca foi 
semelhante em todos os tratamentos sendo a média ob-
servada de 8.499,48 kg.ha-1. 
 

Tabela 01 – Estimativa da produção total e média de bio-

massa verde (MV/ha) e biomassa seca (MS/ha) por hecta-
re em Tifton 85 e Hemarthria sobressemeados com Aveia 
ou Azevén. 

Tratamentos 

Total,kg.ha-1 Média, kg.ha-1 

MV MS MV MS 

Tifton 85+Azevem 26.955b 9.308,72 4.492,50 1551,45 

Tifton 85 +Aveia 26.213b 8.323,47 4.368,83 1387,25 

Hemarthria +Azevém 32.878a 8.148,85 5.479,67 1358,14 

Hemarthria +Aveia 38.446a 8.216,87 6.407,67 1369,48 

Média 31.123 8.499,48 5.187,17 1.416,58 

Fonte: Autores 

A produção média de biomassa verde e seca foi seme-
lhante entre os tratamentos, apresentando valores de 
5.186,17 kg.ha-1 e  1.416,58 kg.ha-1, respectivamente, 
tornando a sobressemeadura alternativa muito boa para o 
outono/inverno. O consorcio de aveia e azevém junto a 
outras espécies é indicado para a região sul para evitar o 
vazio forrageiro período que ocorre reduções no desem-
penho dos animais a pasto.  

 

CONCLUSÃO 
A sobressemeadura sobre a Hermarthria possibilitou 
maior produção de biomassa, quando comparada a 
sobressemeadura em Tifton 85, sendo que o produ-
tor pode utilizar tanto a aveia como o azevém nessa 
técnica. 
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Palavras-Chave: Manejo, aulas práticas, implantação.  
 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, busca-se o aperfeiçoamento dos processos 
educativos por meio da necessidade de aliar educação à 
inovação, criatividade e modernização na sala de aula, que 
transcende a abordagem tradicional. A disciplina de 
culturas anuais requer a realização de estudos a campo 
para melhor elucidar a implantação e manejo das culturas, 
além de contribuir para o aprendizado dos alunos dos 
cursos de Engenharia Agronômica e Técnico em 
Agropecuária. Culturas de verão, como soja, milho, arroz e 
feijão, ocupam anualmente, na região Sul do Brasil, cerca 
de 17,7 milhões de hectares (CONAB, 2019). Devido a 
isso, o estudo do desempenho de cultivares, o 
acompanhamento de todo o ciclo das culturas é 
fundamental para indicação daquelas com maior 
adaptabilidade as condições edafoclimáticas de 
determinada região e seus respectivos manejos. Diante 
disto, justifica-se a implantação do projeto como ferramenta 
auxiliar ao processo ensino-aprendizagem ou como sendo 
o próprio processo da construção do conhecimento 
científico, na contribuição positiva no processo de 
formação do futuro profissional.  

METODOLOGIA 

O projeto foi conduzido na área experimental de culturas 
anuais do Instituto Federal Catarinense – Campus Santa 
Rosa do Sul, no Extremo Sul Catarinense. A área está 
estabelecida a 9 m de altitude. O clima conforme a 
classificação de Koppen, é tipo Cfa, subtropical úmido. 
Com temperatura média anual 19,3°C, precipitação média 
de 1650mm. O solo da região é classificado como 
Gleissolo. Foram implantados 9 canteiros experimentais de 
70 m² cada e uma área de várzea. As culturas do arroz, 
feijão, mandioca, milho, sorgo e soja foram implantadas em 
setembro de 2018 (Figuras 01 e 02) para avaliação do 
desempenho agronômico das cultivares escolhidas, 
estádio fenológico e realização de manejos necessários 
para o bom desenvolvimento destas pelos acadêmicos do 
curso de Engenharia Agronômica e curso Técnico em 
Agropecuária. A cada duas semanas foi realizado aulas 
práticas (Figura 03) para que os alunos verificassem o que 
foi discutido em sala e para coleta de dados para 
elaboração de um artigo científico referente a cada cultura. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A implantação dos canteiros serviu para a ampla formação 
dos acadêmicos, na teoria e prática sobre o manejo de 
culturas anuais de verão de forma multidisciplinar. Os 
mesmos foram expostos a frequentes problemas 
relacionados à solos, nutrição de plantas e fitossanidade. 
Juntamente com o desenvolvimento nas áreas do ensino 
envolvendo a prática e a teoria, da pesquisa elaborando e 
desenvolvendo um estudo científico, tendo em vista, 

melhorias nos manejos e desenvolvimento dentro das 
culturas estudadas e, da extensão no contato com 
produtores por meio de exposição no II Agrotec (Figura 04). 
 

Figura 01 e 02 – Implantação das culturas de verão: 

milho, soja, feijão, mandioca e arroz. Santa Rosa do Sul, 
2019. 

 
 

Figura 03 – Aula prática com alunos do curso de 

Engenharia Agronômica. Santa Rosa do Sul, 2019. 

 
 

Figura 04 – Exposição dos trabalhos no II Agrotec. Santa 

Rosa do Sul, 2019. 

 
Fonte: Os autores, 2018. 

CONCLUSÃO 

Com a realização desse trabalho, os alunos obtiveram 
maior conhecimento a respeito do desenvolvimento das 
culturas, além de proporcionar o contato com as áreas do 
ensino, pesquisa e extensão, experimentação agrícola, 
solos, nutrição de plantas e fitossanidade. A apresentação 
dos trabalhos no II Agrotec gerou maior contato com os 
produtores da região do Extremo Sul Catarinense bem 
como a troca de conhecimentos, gerando grande 
experiência aos alunos. 
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INTRODUÇÃO 

O Geoprocessamento é uma área de conhecimento 
baseada em um conjunto de conceitos, métodos e 
técnicas que, sobre uma base de dados geográficos, 
possibilita a geração e análise de dados de diversas 
áreas. Dentre estas, a gestão de dados geográficos para 
agricultura de precisão, onde é possível aprimorar o 
gerenciamento das atividades agropecuárias, fomentando 
informações que propiciam o uso adequado de produtos 
químicos, preservação do meio ambiente, aumento na 
produtividade e rentabilidade das atividades.Para que o 
geoprocessamento possa ser executado, há a 
necessidade da gestão de dados em ambiente SIG onde 
é possível trabalhar com informações que possuem além 
de seus atributos, sua localização. O SIG permite a 
inserção de informações coletadas por receptores GNSS, 
planilhas e imagens de satélite. O QGIS é um SIG de 
código livre que ampla aplicação em diversas áreas. 
Atualmente, não há material de apoio elaborado para 
aplicar o QGIS como ferramenta de ensino na disciplina 
de Geoprocessamento do curso de Engenharia 
Agronômica do IFC – campus Santa Rosa do Sul. Neste 
sentido, o estudo tem por objetivo elaborar material, 
aplica-lo para os discentes da disciplina e caracterizar a 
opinião destes quanto ao uso do QGIS como ferramenta 
de aprendizagem. 

METODOLOGIA 
O estudo se trata de projeto de ensino contemplado no 
Edital AFIPROJ n°30/2018 do próprio campus, realizado 
durante os meses de maio a dezembro de 2018. A equipe 
foi composta por um docente, coordenador do projeto e 
por um discente do curso de Engenharia Agronômica. As 
atividades foram realizadas em ordem 
cronológica:Revisão bibliográfica relacionada ao QGIS e 
seu uso; Capacitação do bolsista; elaboração de tutoriais, 
fornecidos aos discentes da disciplina de 
Geoprocessamento, visando auxilia-los resolução de 
atividades voltadas aos profissionais de Agronomia; uso 
do QGIS como ferramenta de ensino em exercícios 
práticos de coleta, armazenamento, análise e 
interpretação de dados geográficos e por fim  aplicação 
de questionário visando caracterizar o conhecimento e 
opinião  dos discentes sobre a metodologia empregada, 
conhecimentos adquiridos e capacidade de reproduzir as 
atividades em sua vida profissional. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Além da elaboração de material de apoio fornecido no 
formato de tutoriais, foi aplicado questionário para 24 
discentes. Destacando as respostas das questões 
apresentadas nas figuras 1, 2 e 3. 
Conforme Figura 01, todos os discentes informaram ter 
capacidade de aplicar o QGIS na vida do profissional de 
Agronomia. Destes, apenas 33,3% (8 alunos) ressalvam 
certas restrições ao uso. Em outra questão, 66,7% 
(16 alunos) cogitam utilizar o software na vida acadêmica 
e profissional e 25% dizem que “talvez” o empregaria. 

Figura 01 – Capacidadede aplicar o QGIS na vida 

profissional.

 
Em uma escala de 0 a 5, onde 0 é desnecessário e 5 é 
extremamente importante para o uso do QGIS, 16 
discentes (66,7%) atribuíram nota 5 ao projeto e os 
demais, nota 4 (Figura 02). Os resultados obtidos neste 
quesito evidenciam a importância da continuidade desde 
projeto para o aprendizado deste software na disciplina de 
geoprocessamento. 
Figura 02 – Nota atribuída ao projeto. 

 
De 0 a 5, onde 0 é péssimo e 5, excelente, 20 alunos 
(83,3%) atribuíram nota 5 para a metodologia de ensino 
empregada e 4 (16,7%), nota 4 (Figura 03). Por tanto a 
boa aceitação dos discentes diante da metodologia 
empregada mostra que a utilização dos tutoriais para o 
uso do QGIS como ferramenta de ensino é viável. 
Figura 03 – Nota atribuída a metodologia utilizada. 

 
A maioria dos discentes (91,7%) acha importante incluir 
no projeto, o processamento digital de imagens (PDI) para 
identificação, delimitação e previsão de áreas cultivadas 
com culturas anuais. 

CONCLUSÃO 
A maioria dos alunos classificaram como extremamente 
importante o uso do QGIS como ferramenta de ensino na 
disciplina de geoprocessamento. O mesmo ocorreu com a 
metodologia empregada por meio de práticas e materiais 
de apoio, classificada pela maioria como excelente.  
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INTRODUÇÃO 
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) representa 

importante papel na dieta alimentar mundial. Contudo, a 
produtividade ainda é baixa. Dentre os fatores 
relacionados com a baixa produtividade observada no 
campo, destaca-se os prejuízos decorrentes da 
competição com plantas daninhas, onde o controle 
químico apresenta-se como alternativa rápida, eficaz e 
interessante relação custo-benefício. A busca de 
herbicidas para uso na cultura da mandioca é 
fundamental, porém não deve ser a única preocupação 
dos profissionais envolvidos na área. Percebe-se que a 
totalidade dos estudos de seletividade dentro da cultura 
não avaliam possíveis resíduos no alimento após a 
aplicação. Diante disso, o trabalho teve como objetivo 
avaliar a seletividade da cultura a diferentes herbicidas, 
representados pelos seguintes mecanismos de ação: 
inibidor do fotossistema II (bentazon), inibidor de 
carotenoides (mesotrione e clomazone), inibidor de acetil 
coa carboxilase (fluazifop) e inibidor da acetolactato 
sintase (imazethapyr). 

METODOLOGIA 
O experimento foi conduzido a campo, em área agrícola 
localizada no município de Sombrio/SC. A área 
experimental possui solo de textura arenosa, classificado 
como Neossolo Quartzarenico. O clima da região é do tipo 
Cfa, segundo Köppen, com clima subtropical úmido e 
mesotérmico. O delineamento experimental foi blocos ao 
acaso com quatro repetições. Os tratamentos foram: 
testemunha; capina mecânica; bentazon (1500 ml 
p.c./ha); mesotrione (250 ml p.c./ha) e imazethapyr (1000 
ml p.c./ha) aplicados em pós-emergência. Os herbicidas 
clomazone (3000 ml p.c./ha) e fluazifop (500 ml p.c./ha) 
foram utilizados em pré-emergência e pós-emergência, 
respectivamente, em todos os tratamentos, com exceção 
da testemunha e capina mecânica. O plantio foi realizado 
no mês de outubro de 2018. Foram realizadas avaliações 
visuais de intoxicação da cultura aos 10, 20 e 30 dias 
após a aplicação dos herbicidas pós-emergentes (DAA). 
Os dados foram submetidos à análise de variância 
(p≤0,05). No caso de ser constatada significância 
estatística, será feita comparação de médias pelo teste 
Tukey (p≤0,05). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para variável fitotoxicidade, avaliada aos 10 DAA, 
observou-se que o imazethapyr provocou menor injúria 
comparativamente com os herbicidas bentazon e 
mesotrione (Tabela 1). Tal resultado decorre 
possivelmente da maior ação sistêmica do herbicida, onde 
a sintomatologia torna-se mais aparente após semanas 
pós aplicação. Isso foi comprovado após análise da última 
avaliação da variável, quando os herbicidas avaliados não 
diferiram entre si, apresentando fitotoxicidade entre 75 e 
82,50% (Tabela 1). 

 
Tabela 01– Fitotoxicidade (%) resultante dos herbicidas 

bentazon (1500 ml p.c./ha), mesotrione (250 ml p.c./ha), 
imazethapyr (1000 ml p.c./ha); além da testemunha e 
capina, à cultura da mandioca, avaliada aos 10, 20 e 30 
dias após a aplicação dos tratamentos (DAA).  

 10 DAA 20 DAA 30 DAA 

Testemunha 0,00 c1 0,00 b 0,00 c 
Capina 0,00 c 0,00 b 0,00 c 
Bentazon2 13,75 b 35,00 a 75,00 b 
Mesotrione2 33,75 a 45,00 a 80,00 ab 
Imazethapyr2 5,00 c 38,75 a 82,50 a 

CV (%) 28,83 23,53 6,07 
1 Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem 
pelo teste de Tukey (p≤0,05). 
2Os herbicidas clomazone (3000 ml p.c./ha) e fluazifop 
(500 ml p.c./ha) foram utilizados em pré-emergência e 
pós-emergência, respectivamente, em todos os 
tratamentos herbicidas. 

Fonte: Os autores, 2019. 
 

O efeito fitotóxico acentuado na última avaliação 
demonstra que a mandioca não apresentou a tolerância 
aos herbicidas (Tabela 1). Estudo realizado por Silva et al. 
(2012) indica a seletividade da cultura a aplicação em 
pós-emergência dos herbicidas mesotrione, bentazon e 
trifloxysulfuron-sodium (herbicida pertencente aos 
inibidores da ALS, mesmo mecanismo de ação do 
imazethapyr) em função dos sintomas de intoxicação 
apresentarem valores abaixo de 7%. Hipotetiza-se que a 
maior dosagem utilizada e possíveis condições de 
estresse climático decorrente do período de seca que a 
cultura passou antes da aplicação diminuíram a tolerância 
da cultura aos herbicidas utilizados, indicando que tais 
fatores influenciam diretamente no comportamento da 
planta em resposta ao tratamento no controle de plantas 
daninhas. 

CONCLUSÃO 

O herbicida mesotrione garante menor injúria à cultura da 
mandioca quando utilizado em pós-emergência no 
controle de plantas daninhas. 
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INTRODUÇÃO 

A OMS (Organização Mundial da Saúde) define planta 
medicinal como sendo "todo e qualquer vegetal que 
possui, em um ou mais órgãos, substâncias que podem 
ser utilizadas com fins terapêuticos ou que sejam 
precursores de fármacos semissintéticos” (ZHANG, 1998). 
Contudo, o desconhecimento das práticas de cultivo, bem 
como da forma de processamento e utilização, são 
empecilho para que a população recorra às plantas 
medicinais. Diante disso, o horto didático é uma unidade 
de referência de plantas bioativas catalogadas de acordo 
com a biodiversidade local, que serve para orientar 
quanto à classificação, identificação e uso. O horto de 
plantas medicinais, consequentemente, promove a 
conexão do saber científico com o saber popular. Diante 
disso, o objetivo do projeto foi a realização de um estudo 
das principais plantas medicinais, aromáticas e 
condimentares cultivadas no distrito de Vila Nova, bem 
como a criação de um horto para multiplicação e doação a 
comunidade em eventos de extensão realizados pelo 
Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul. 

METODOLOGIA 

O projeto foi realizado no Instituto Federal Catarinense 
Campus Santa Rosa do Sul e constou de três ações de 
extensão. Na primeira etapa foi realizado um estudo por 
meio da aplicação de um questionário sobre as plantas 
mais cultivadas na região. Na segunda etapa foi realizada 
a implantação do Horto de plantas medicinais, aromáticas 
e condimentares bem como a produção de mudas (Figura 
1). E na terceira etapa foi elaborada uma cartilha sobre as 
plantas medicinais, aromáticas e condimentares e 
distribuídas no II Agrotec (Figura 2). 

Figura 01 – Implantação do horto e produção de mudas 

Fonte: Os autores, 2019. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As plantas medicinais, aromáticas e condimentares 
escolhidas tiveram um bom desenvolvimento no campo, 

pois as plantas selecionadas se adaptaram bem as 
condições edafoclimáticas da região.  A divulgação das 
plantas medicinais, aromáticas e condimentares à 
comunidade de Vila Nova propiciou que os moradores se 
engajassem com o IFC (Figura 2). Isso teve início 
principalmente quando foi realizada a aplicação do 
questionário o que permitiu conhecer melhor a realidade 
dos moradores de Vila Nova. Com a implantação do 
projeto foi possível criar vínculos e parcerias com os 
moradores bem como a possibilidade de implantação de 
novos projetos e levá-los a conhecer melhor os trabalhos 

realizados no Campus. O interesse demonstrado pelos 
moradores e a procura por mudas para implantação em 
suas residências evidencia a importância de continuação 
do projeto.  

Figura 02 – Distribuição de mudas e cartilha informativa 

sobre plantas medicinais aromáticas e condimentares no 
II Agrotec. 

Fonte: Os autores, 2019. 

CONCLUSÃO 

O projeto de implantação de horto escolar na comunidade 
de Vila Nova é uma ótima alternativa de cultivo para os 
moradores bem como forma de integrar a comunidade 
junto às ações e projetos do IFC.  
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INTRODUÇÃO 

O nitrogênio é o elemento essencial mais requerido pela 
cultura da soja (Glycine max), devido ao alto teor de 
proteína no grão. Dentre as fontes naturais de N, encontra-
se a fixação biológica de nitrogênio (FBN), onde, através 
de bactérias nitrificantes, o N atmosférico se torna 
disponível às plantas. Para a inoculação das sementes, as 
espécies mais utilizadas são: Azospirillum brasilense, 
Bradyrhizobium japonicum e Bradyrhizobium elkanii. Além 
da fixação biológica, na cultura da soja é bastante comum 
o uso de herbicidas. Entre as tecnologias, encontra-se os 
transgênicos resistentes ao glyphosate (Soja RR), que 
permitem a aplicação de herbicidas à base de glyphosate 
na pós-emergência, mantendo altos graus de 
produtividade e com baixos danos fisiológicos. Dentre os 
estresses causados pelo glyphosate em plantas 
resistentes, o referente a nodulação tem um impacto direto 
sobre a produção de N nas plantas dependentes da FBN. 
Há estudos que mostram a redução de leghemoglobina nos 
nódulos ativos após a aplicação de glyphosate reduzindo a 
FBN (REDDY; HOAGLAND; ZABLOTOWICZ, 2001). 
Baseando-se nisso, este projeto de ensino teve como 
objetivo estudar a interação do herbicida glyphosate na 
nodulação da soja inoculada por bactérias Azospirillum 
brasilense ou Bradyrhizobium japonicum e Bradyrhizobium 
elkanii. 

METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido à campo, na área 
experimental pertencente ao Instituto Federal Catarinense 
campus Santa Rosa do Sul, de setembro de 2018 a janeiro 
de 2019. A cultivar utilizada foi a Pioneer 95Y52, semeada 
em Gleissolo Melânico. O Delineamento experimental 
adotado foi o inteiramente casualizado com três repetições, 
conduzido em um esquema fatorial 2 x 3, sendo o fator A 
composto por dois tratamentos de herbicida (com e sem) 
glyphosate (sal de amônio) na formulação WG, e o fator B 
por três inoculações (sem inoculante, Azospirillum 
brasilense (Nitro1000 Gramíneas) e Bradyrhizobium sp. 

(MasterFix Soja. A semeadura da soja foi realizada em 
21/09/2018, com espaçamento 50cm entrelinhas e 18 
plantas por metro linear. A dose de herbicida utilizada foi 
de 3 kg p.c./ha em 200 L de calda, aplicado em estádio V5, 
na escala Fehr e Caviness (1977). Os parâmetros 
avaliados foram: número de nódulos totais e número de 
nódulos funcionais utilizando 5 plantas em estádio R5, 
estes foram cortados transversalmente para detecção de 
coloração avermelhada indicando presença de 
leghemoglobina e funcionamento dos nódulos, aqueles 
que não apresentavam esta coloração foram considerados 
inativos. Para o peso de mil sementes utilizou-se balança. 
Os resultados foram submetidos à análise de variância 
(p≤0,05).  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Observou-se que não houve interação entre os fatores 
(tabela 01). Esses resultados, devem ao fato de que a 
aplicação de glifosato gera estresse nas plantas, sendo 
observado na forma de crestamento na primeira semana 
após a aplicação do glyphosate. As leguminosas, ao 
passarem por estresse, elevam a síntese de flavonoides. 
Com isso, possibilita uma maior infecção por bactérias 
nitrificantes, o que resulta em uma compensação no 
número de nódulos em relação aos tratamentos sem 
aplicação de herbicida. Além disso, o solo utilizado possui 
um elevado teor de M.O. (2,8%), o qual, disponibiliza uma 
grande gama de microrganismos simbiontes.  
 

Tabela 01 – Efeito da aplicação de glyphosate no n° de 

nódulos totais (NT), ativos NA) e peso de mil sementes 
(PMS). 

1Glyphosate; 2B. japonicum; 3A. brasilense. 
nsNão significativo. 

Fonte: Os autores, 2019. 

Ao utilizar duas cultivares de soja RR - Conquista e Valiosa, 
Figueiredo (2009) estudou a interação de doses de 
glyphosate sobre a população de B. japonicum. Concluiu 
que o herbicida glyphosate afetou negativamente a 
variedade Conquista, mas teve pouca ação sobre Valiosa. 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que para este experimento, a aplicação de 
glyphosate não interfere no número e funcionalidade dos 
nódulos para a soja Pioneer 95Y52.  

REFERÊNCIAS 

REDDY, K. N.; HOAGLAND, R. E.; ZABLOTOWICZ, R. 
M., Effect of glyphosate on growth, chlorophyll, and 
nodulation in glyphosate-resistant and susceptible 
soybean (Glycine max) varieties. Journal of New Seeds, 

v. 2, n. 3, p. 37-52, 2001. 
FIGUEIREDO, L. A. Nutrição nitrogenada (15N) em soja 
convencional e transgênica sob aplicação do 
herbicida glifosato. 2009. 83 f.Dissertação (Mestrado em 

Ciências) - Centro de Energia Nuclear na Agricultura da 
Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2009. 

Tratamentos NT NA PMS (g) 

Test s/ Gly1 96.93ns 57.20ns 184.16ns 

Test c/ Gly 112.47 70.93 190.81 

Brad2 s/ Gly 105.80 62.67 186.39 

Brad c/ Gly 113.40 76.73 185.53 

Azos3 s/ Gly 93.20 56.40 185.99 

Azos c/ Gly 105.26 58.24 187.05 

CV (%) 16.46 23.03 2.89 
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Palavras-Chave: Brassica napus L. var. oleífera, fitotoxicidade, seletividade. 

 

INTRODUÇÃO 

A canola (Brassica napus L. var. oleífera) é uma planta 
oleaginosa desenvolvida por melhoramento genético da 
colza, grão que apresenta altos teores de ácido erúcico e 
de glucosinolatos. Seus grãos produzem um óleo de 
excelente qualidade para a alimentação humana e para 
uso bioenergético, além de seu farelo servir como 
alimentação animal (DOTTO, 2014), sendo a terceira 
oleaginosa mais produzida no mundo (SANS, 2017). É uma 
excelente alternativa para rotação de culturas de inverno, 
principalmente para o trigo, onde diminui os problemas de 
doenças que afetam este cereal. Contudo, uma das 
grandes limitações para a expansão do cultivo de canola 
se dá pela dificuldade no controle de plantas daninhas, 
devido à falta de herbicidas seletivos utilizados em pós-
emergência registrados para a cultura no mercado 
nacional. Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi 
avaliar o efeito de herbicidas com diferentes mecanismos 
de ação na seletividade dos mesmos a cultura da canola. 

METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido à campo na área experimental 
de culturas anuais do Instituto Federal Catarinense – 
Campus Santa Rosa do Sul. O delineamento experimental 
utilizado foi de blocos ao acaso com quatro repetições. A 
cultivar utilizada foi o híbrido Hyola 61 com espaçamento 
de 17 cm entrelinhas e população de 40 plantas/m². Os 
tratamentos avaliados foram: sethoxydim (1 L p.c. ha-1), 
bentazon (1 L p.c. ha-1), metsulfuron (3,3 g p.c. ha-1), 
mesotrione (0,3 L p.c. ha-1) e testemunha. A aplicação dos 
herbicidas foi realizada em pós emergência da canola com 
auxílio de pulverizador costal, equipado com pontas tipo 
leque 110.015, distribuindo-se volume de calda equivalente 
a 150 L ha-1 e velocidade de deslocamento de 3,6 km/h. 
Para avaliar a fitotoxicidade dos herbicidas, nas plantas de 
canola, foram atribuídas notas percentuais, aos 7, 14, 21 e 
28 dias após a aplicação dos herbicidas (DAA), sendo zero 
(0%) aos tratamentos com ausência de fitotoxicidade à 
cultura e cem (100%) para a morte completa das plantas. 
Os dados foram submetidos a análise de variância a 5% de 
probabilidade utilizando o programa estatístico Sisvar 
versão 5.6 e teste de comparação de médias (Tukey 5%). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para fitotoxicidade, o sethoxydim apresentou os menores 
valores (Figura 1), indicando a seletividade do herbicida à 
cultura da canola (Tabela 1). Isso deve-se ao mecanismo 
de ação do produto, que atua na inibição da ACCase (acetil 
coenzima A carboxilase), envolvida na síntese de lipídeos. 
Tais herbicidas são considerados graminicidas específicos, 
portanto, reforça-se a possibilidade de utilização em 
culturas dicotiledôneas em geral. 
 

Tabela 01 – Fitotoxicidade (%) da planta de canola aos 

herbicidas sethoxydim (1 L p.c. ha-1), bentazon (1 L p.c. 
ha-1), metsulfuron (3,3 g p.c. ha-1) e mesotrione (0,3 L p.c. 
ha-1), avaliada aos 7, 14, 21 e 28 dias após a aplicação 
dos tratamentos (DAA).  

Tratamento 7 DAA 14 DAA 21 DAA 28 DAA 

Sethoxydim 0,0c 0,0d 0,0d 0,0d 
Bentazon 26,1b 35,7c 51,6c 31,3c 
Metsulfuron 45,7a 75,1a 98,7a 100,0a 
Mesotrione 17,4b 53,2b 60,5b 48,3b 
Testemunha 0,0c 0,0d 0,0d 0,0d 

CV (%) 29,2 14,1 5,2 14,9 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey (p≤0,05). 
Fonte: Os autores, 2019. 
 
Para o controle de plantas daninhas de folhas largas em 
pós-emergência, observou-se que especialmente o 
metsulfuron e mesotrione apresentam altos valores de 
fitotoxicidade sobre a canola (Figura 1), ou seja, não 
poderão ser recomendados para utilização na cultura 
(Tabela 1). O bentazon, que atua no FSII, inibindo o 
transporte de elétrons e paralisando a fixação de CO2 e a 
produção de ATP e NADPH2, foi o herbicida que apesar da 
fitotoxicidade (Tabela 1), ainda tem potencial de uso dentro 
da cultura. Esse herbicida é atualmente registrado para 
utilização em algumas culturas dicotiledôneas como soja e 
feijão, com restrições quanto ao estádio, dose e condições 
de aplicação, comprovando a opção como estratégia para 
o controle de folhas largas dentro da cultura da canola. 

Figura 01 – À esquerda, canola tratada com metsulfuron e, 

à direita, canola tratada com sethoxydim. 

 
Fonte: Os autores, 2018. 

CONCLUSÃO 

Os resultados demonstram que o sethoxydim é a opção de 
controle de plantas daninhas de folhas estreitas em pós-
emergência na canola, enquanto que o bentazon, apesar 
dos problemas de fitotoxicidade sobre a cultura, ainda tem 
potencial de uso para o controle de plantas daninhas de 
folhas largas. 
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Palavras-Chave: Apis, Melipona, Trigona,  
 

INTRODUÇÃO 
No Brasil a diversidade de abelhas é de aproximadamente 
mais de 1.600 espécies catalogadas, que se dividem em 
abelhas solitárias e sociais. Dentre as abelhas sociais 
temos as da espécie Apis mellifera, que foram 
introduzidas e hoje suas raças no Brasil estão cruzadas, e 
as abelhas nativas que são representadas por dois 
Gêneros Trigona e Melipona. No IFC Campus Santa Rosa 
do Sul, encontramos seis diferentes espécies criadas 
racionalmente, a Apis (Apis mellifera L africanizada), três 
Meliponas: Guaráipo (Melipona bicolor bicolor Lep.); 
Mandurí (M. marginata) e a Mandaçáia (M. quadrifasciata) 
e duas Trigonas a Jataí (Tetragonisca angustula) e a Mirin 
guaçu (Plebeia remota). Para a diferenciação visível entre 

essas abelhas avaliamos os seguintes parâmetros: o 
tamanho, coloração, entrada da colmeia e estrutura dos 
ninhos. Outra diferença não visível entre essas espécies 
podem estar nas parâmetros do peso corporal e da 
composição corporal (água e nitrogênio). O objetivo de 
deste estudo foi diferenciar peso corporal e composição 
corporal  de abelhas adultas criadas no IFC Campus 
Santa Rosa do Sul, para futuramente servir de subsidio na 
produção de alimentos mais eficazes na nutrição de 
abelhas. 

METODOLOGIA 
Foram coletadas aleatoriamente 20 abelhas adultas de 
diferentes colmeias das espécies Apis mellifera L 
africanizada (Apis), Melipona bicolor Lep. (Guaraipo); M. 
marginata (Mandurí); M. quadrifasciata (Mandaçaia), 
Tetragonisca angustula (Jataí) e Plebeia remota (Mirim-
guaçu). Cada abelha foi pesada em balança analítica para 
determinar o peso adulto, colocada em estufa de ar 
forçado a 60°C por 72 horas e pesadas determinando o 
conteúdo de água e colocadas em tubos para 
determinação do conteúdo de nitrogênio corporal pela 
técnica de micro Kejendahl. Os dados foram lançados em 
planilha EXCEL® e analisados no programa estatístico 
PAST 3.25 (HAMMER, 2019) para análise estatística 
descritiva do peso adulto, composição de água e de 
nitrogênio no corpo de abelhas adultas. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As abelhas adultas que são criadas racionalmente no 
Campus Santa Rosa do Sul, apresentaram grande 
variação de peso adulto entre espécies, em que a Apis 
apresentou maior peso com 89,93 mg, seguida da 
Mandaçaia com 75,30 mg, da Guaraipo com 68,66 mg e 
da Mandurí com 29,96 mg, essas três ultimas 
pertencentes a Tribo Meliponini. Já as abelhas da Tribo 
Trigonini foram as que apresentaram o menor peso de 

abelha adulta com 9,92 mg para a Mirin Guaçu e 7,40 mg 
da Jataí. A percentagem de água presente no corpo das 
abelhas adultas foi parecida com valores de 32,99; 31,36; 
39,09. 38,81; 36,21 e 43,59%, para Apis, Mandaçáia, 
Mandurí, Guaráipo, Mirin Guaçu e Jataí, respectivamente.  
 
Tabela 01 – Médias e erro padrão do peso corporal em 

mg, conteúdo corporal de água e de nitrogênio em 
percentagem de abelhas adultas criadas no IFC Campus 
Santa Rosa do Sul. 

Espécie Peso 
abelha, mg 

Conteúdo 
de água,% 

Nitrogênio, 
% 

Apis 89,93±14,86 32,99±3,14 9,32±0,22 

Mandaçaia 75,30±18,86 31,36±2,89 11,12±0,34 

Manduri 29,96±3,53 39,09±4,30 6,40±0,51 

Guaraipo 68,66±7,97 38,81±5,35 9,50±0,30 

Mirin Guaçu 9,92±6,69 36,21±4,08 8,88±0,08 

Jataí 7,40±1,46 43,59±9,91 10,70+0,43 

Fonte: Autores. 
 
A participação do nitrogênio no corpo das abelhas adultas 
apresentou valores de 9,32% para as abelhas Apis, Para 
as abelhas da Tribo Meliponini os valores observados 
foram de 11,12% para as abelhas Mandaçaia; 6,40% para 
a Mandurí, 9,50% e para a Guaraipo. Nas abelhas da tribo 
Trigononi os valores de nitrogênio verificados foram 

8,88% para as Mirin Guaçu e 10,70% para as Jataí. 
Esses valores de nitrogênio corporal mostram que as 
exigências nas diferentes espécies são diferentes, e que 
quando é comentado sobre alimentação invernal de 
abelhas deve-se especificar a qual espécie a dieta 
ofertada está mais intimamente ligada. Novos estudos 
devem ser conduzidos com maior número e diferentes 
espécies de abelhas, quantificando a participação de 
gordura e minerais no corpo para no futuro se adequar as 
dietas de inverno ofertadas as abelhas. 

CONCLUSÃO 
Fica evidente que pela participação do conteúdo de 
nitrogênio no corpo de abelhas adultas, há a necessidade 
de realização de estudos específicos quanto à nutrição de 
cada espécie. 
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Palavras-Chave: Glycine max; Hordeum vulgare; Humulus lupulus; Cerveja artesanal; Brassagem.   
  

INTRODUÇÃO  
O trigo (Triticum aestivum L.) e a soja (Glycine max) são 

culturas de grande importância econômica no Brasil e no 

mundo. A produção de cerveja artesanal vem aumentando 

ano após ano e a produção de insumos nacionais não é 

suficiente para atender a demanda. Como são culturas com 

poucas recomendações para a região, este trabalho teve 

por objetivo avaliar o desenvolvimento agronômico e a 

brassagem, fabricação de cerveja artesanal, envolvendo 

acadêmicos do curso de engenharia agronômica e técnico 

agrícola das disciplinas de defesa sanitária vegetal, 

mecanização agrícola bolsistas e voluntários.  

  

  

METODOLOGIA  
As culturas de cevada e trigo foram plantadas no dia 

12/06/2018, e acompanhadas em seu desenvolvimento até 

o momento de sua colheita. A soja foi plantada no último 

decêndio de novembro. Foram coletadas as plantas para 

acompanhar seu desenvolvimento fenológico. Foi aplicado 

o herbicida glifosato (1,5l i.a. ha-1) de forma mecanizada 

(pulverização), no segundo semestre, e também foi 

realizada uma roçada mecanizada, uma aração e duas 

gradagens. As cultivares plantadas foram BRS Parrudo 

(Trticum aestivum), BRS Korbel (Hordeum vulgare), BRS 

Pastoreio (Triticum aestivum L.), BRS Progresso (Secale 

cereale L.), BRS Saturno (Triticosecale Wittm. ex. A. 

Camus) e BRS Marcante (Triticum aestivum L.). As coletas 

das plantas foram feitas de cada uma das quatro parcelas 

para podermos acompanhar o seu desenvolvimento, as 

coletas aconteceram, aos 37, 49,56 e 77 dias depois do 

plantio, respectivamente. No dia 12/12/2018, foi colhido as 

plantas e pesadas para estimar-se a produtividade. Ao final 

do ciclo foi observado a presença de plantas daninhas 

como trapoeraba, tiririca e corda de viola. Alguns insetos 

praga foram encontrados, principalmente, Spodoptera sp., 

pulgões e percevejos. Quanto a cultura do lúpulo, as 

cultivares plantadas foram a crioula e a cascade. Ambas as 

cultivares não se desenvolveram muito bem sem proteção, 

já em cultivo protegido, em uma adequação ao projeto, o 

desenvolvimento foi melhor. As condições limitantes do 

cultivo fora da casa de vegetação foram as edáficas, onde 

no local cedido para o plantio o solo se encontra 

compactado, com baixo teor de matéria orgânica e acúmulo 

de água na superfície.   

  

  
  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
A maior produtividade dos cereais foi do trigo BRS Parrudo 

(Tabela 1), que apresentou boa produção em diversos 

experimentos realizados pela Embrapa Trigo. A cultivar de 

cevada teve uma baixa produção, principalmente devido à 

alta incidência de brusone. A cultivar BRS Progresso, 

mesmo com sua alta susceptibilidade ao acamamento, 

apresentou alta produtividade, contudo técnicas de manejo 

para evitar o acamamento devem ser seguidas. Para o 

processamento da produção, foi utilizado somente o lúpulo 

crioulo, pois esse apresentou maior produção, o suficiente 

para se temperar a cerveja de uma brassagem de 20l. O 

trigo e a cevada não foram utilizados no processamento da 

produção, devido à pouca produção. A cerveja, em março 

de 2019, encontrava-se na fermentação secundária, a 4ºC 

e a soja no estádio fenológico R6 enchimento de grãos.  

  
Tabela 01 – Produtividade média das cultivares, de quatro 

blocos, avaliadas durante o projeto de ensino.  
Cultivar  Produtividade  

(kg ha-1)  
BRS Parrudo  2932,7  

BRS Pastoreio  

BRS Marcante  

BRS Progresso  

BRS Saturno  

BRS Korbel  

1267,1  

1552,7  

1567,5  

1003,2  

1150,2  

  

CONCLUSÃO  
O projeto de ensino proporcionou uma oportunidade 

enriquecedora aos acadêmicos e as práticas 

complementaram os conhecimentos teóricos. Habilidades 

como planejamento, organização e trabalho em equipe 

também foram desenvolvidas principalmente pelos 

bolsistas, voluntários e alunos que se interessaram se 

envolvendo além das atividades realizadas em período de 

aula.   
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Palavras-Chave: Queijo, serrano, leite.

 

INTRODUÇÃO 
O queijo artesanal serrano, é um produto de 

qualidade diferenciada, produzido na Região Sul. Sua 
produção iniciou-se há mais de um século e meio, através 

da adaptação de receitas portuguesas trazidas pelos 
primeiros povoadores. Surgiu assim um produto típico, 

elaborado tradicionalmente com leite de vacas de corte, 
alimentadas com pastos nativos que, em função de sua 

composição botânica, lhe conferem características 
distintas de outros queijos. (VELHO, Juruema Batista et 
al. Queijo Artesanal Serrano: “uma receita passada de 
geração para geração”. Porto Alegre: EMATER/RS – 

ASCAR, 2011. 32p. il.) 

As técnicas e conhecimento envolvidos em sua 
produção e processamento estão associados aos modos 
de vida das famílias produtoras e têm sido transmitidos 
através das gerações, sendo parte da bagagem cultural 
dos respectivos territórios. (Menezes, S. S. M.; Cruz, F. 
T.; Menasche, R. Queijo de Coalho e Queijo Artesanal 

Serrano: identidades de produtores e consumidores 
associados a atributos de qualidade. Disponível em: 

encurtador.com.br/deNVY />Acesso em: 10 de março de 
2019. 

 

METODOLOGIA 
Para a realização deste trabalho foi feito um 

levantamento de custos e receitas na propriedade do 
senhor Ricardo Afonso Velho da Silva, no Município de 
Bom Jesus, Rio Grande do Sul, referente à produção de 

Queijo Artesanal Serrano no período de um ano 
(2017/2018). Os dados levantados foram aditados no 

software RuralPro 2013, e, a seguir, foram feitas análises 
financeiras a partir do programa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Segundo os dados obtidos, a compra do leite é a 

atividade com maior percentual de participação nos 
custos de produção do queijo, sendo responsável por 
95,47% do total, visto que, o queijo é um produto que 
demanda grande quantidade de leite. Os custos de 

produção da referida atividade foram de R$ 26.400,00, 
enquanto a venda do produto admitiu uma entrada em 
caixa de R$ 50.400,00, obtendo uma lucratividade de 

47,62% como pode ser analisado na Tabela 1. 
O ponto de equilíbrio da atividade ficou em 41,83%, o que 

equivale a 1.505,96 kg de queijo ou R$ 30.119,27, 
segundo apontado no Gráfico 1. Considerando que a 

produção foi de 3.6000 kg no ano, pode-se dizer que, a 
partir do ponto de equilíbrio, a atividade começa a trazer 

lucro ao produtor. 
 

 
 
 

 

 
Tabela 1: Análise econômica produção de 

Queijo Artesanal Serrano 

 

 
Gráfico 1: Ponto de equilíbrio 

 

CONCLUSÃO 
A atividade realizada está sendo bastante 

lucrativa e rentável ao produtor, gerando um proveito de 
21,50% na produção do queijo artesanal referente ao ano 
2017/2018. Assim, conclui-se que o software usado pode 

servir para análises de produção para outras 
propriedades, podendo abranger variadas áreas, não só 

da agricultura. 

 

REFERÊNCIAS 
EMATER-DF. Software RuralPro. Disponível 

em:<http://www.emater.df.gov.br/>. Acesso em: 14 de 
outubro de 2017

 

ISSN: 2526-4044 p. 995 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

APRENDENDO COM A HIDROPONIA VERTICAL 

Jair da Silva Pereira Junior1, Cristiano dos Santos Sheffer2, Chaiane Marques 
Motta3, Felipe Marques de Lima4, Adriana Modolon Duart5  

 
1,2,3 Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul/ Acadêmicos do Curso Técnico em Agropecuária/ 

juninhopereira0.7junior@gmail.com, cristianoscheffer01@gmail.com, chaianemarkes@gmail.com   
4Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul/ Acadêmico de Agronomia/ felps.marques@hotmail.com 

5Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul/ Professora orientadora/ adriana.duart@ifc.edu.br 

 
Palavras-Chave: Horticultura, colunas verticais, ensino. 
 

INTRODUÇÃO 
O sistema de cultivo hidropônico em colunas 
verticais é um tema atual e ganha cada vez 
mais destaque em estudos nacionais e 
internacionais. Apesar de pouco difundido no 
Brasil, apresenta inúmeras vantagens, 
relacionadas principalmente à otimização na 
utilização do espaço e apresenta-se como 
uma excelente oportunidade para o 
empreendedorismo. 
Assim, torna-se uma ferramenta a ser 
utilizada para as atividades práticas dos 
estudantes dos cursos de Técnico em 
Agropecuária e Engenharia Agronômica, 
onde é possível estudar a nutrição de plantas, 
a olericultura, o desenvolvimento de 
tecnologias e o empreendedorismo. 
Objetivando o ensino e o desenvolvimento de 
atividades de pesquisa, instalou-se no IFC 
Santa Rosa do Sul um sistema de hidroponia 
em colunas verticais para o cultivo de 
hortaliças. 

METODOLOGIA 
O trabalho foi instalado em junho de 2019, no 
Instituto Federal Catarinense Campus Santa 
Rosa do Sul, e o sistema de hidroponia em 
colunas verticais.  
O sistema é composto por 14 colunas de 
policloreto de polivinila (PVC), de 1,75 m de 
comprimento, e 75 mm de diâmetro, com 8 
furos, espaçados em 20 cm que ficaram 
dispostas verticalmente. Possui ainda, um 
cano de PVC de 280 mm diâmetro, cortado ao 
meio, para servir de condutor da solução 
nutritiva, das colunas, para o tanque de 
armazenamento, com capacidade de 100 l, 
além de uma bomba de sucção de 100 w de 
potência.  
A solução nutritiva foi composta por nitrato de 
cálcio, fosfato, potássio, magnésio, boro e 
ferro, adicionados na água conforme 
necessidade, averiguada via condutividade 
elétrica e pH da as solução nutritiva. O 
sistema permanecia em irrigação contínua.  
 

Figura 1 – Sistema de hidroponia em colunas 
verticais. IFC Santa Rosa do Sul, 2019. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Juntamente com estudantes dos cursos 
Técnico em Agropecuária e Engenharia 
Agronômica desenvolveu-se um trabalho de 
pesquisa avaliando diferentes substratos para 
o cultivo hidropônico de alface em colunas 
verticais. 
As alfaces lisa e crespa apresentaram 
características comerciais satisfatórias quanto 
ao peso e coloração (Figura 2). 
 
Figura 2 – Alfaces aos 42 dias após o 
transplante, cultivada em hidroponia vertical. 

 

CONCLUSÃO 
 

O desenvolvimento de projetos de ensino, 
com caráter inovador, traz benefícios à 
formação dos estudantes. O cultivo de alface 
em sistema hidropônico em colunas verticais 
apresentou resultados promissores. 
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Palavras-Chave: Vitis, variedades, uva, vinho. 

 
INTRODUÇÃO 

 
As condições edafoclimáticas do Litoral Sul de Santa 
Catarina favorecem mais o cultivo de frutíferas tropicais, e 
a demanda por estas frutas é alta, o que faz com que a 
fruticultura gere dinheiro para a região. Com relação a 
frutíferas temperadas, o Campus Santa Rosa do Sul do 
IFC está em uma região não tradicional para a produção 
de uvas e assim de seus produtos. Mas devido aos cursos 
de Técnico em Agropecuária e de Engenharia Agronômica  
e a disciplina de Viticultura e Enologia, foi instalada uma 
coleção de videiras no Campus com cultivares de uvas 
para vinho, suco e mesa e com o objetivo de manter, 
estruturar, ampliar e avaliá-las, quanto a sua adaptação e 
qualidade de seus frutos e produtos. 
 

METODOLOGIA 
 

O trabalho foi conduzido na coleção de videiras existente 
no setor de Agricultura III do Campus Santa Rosa do Sul 
do Instituto Federal Catarinense com cultivares de uvas 
visando ensinar os manejos da videira e estudar sua adap-
tação as condições da região. A coleção possui 35 cultiva-
res de uvas com idade entre 4 e 6 anos. Cada cultivar 
possui de 8 a 10 plantas. O espaçamento é de 2x3 metros 
com as plantas conduzidas em sistema de espaldeira com 
poda em cordão esporonado. As práticas realizadas foram: 
poda de frutificação, retirada de feminelas, desfolha do 
cacho, amarrio, manejo fitosanitário, adubações e colheita. 
Estas foram realizadas pelos alunos em aulas práticas de 
Fruticultura de Clima Temperado, de Agricultura III e de 
Práticas Agrícolas Orientadas (PAO). Após a colheita as 
uvas das cultivares: Gewurztraminer, Touriga Nacional, 
Tempranillo, Poloske, Riesling, Trebiano, Marselan, Isabel, 
Carmenérè, Proseco, Tannat, Alvarinho e Alicante Bous-
chet foram levadas ao Laboratório de Pós-colheita do 
Campus, onde foram pesadas e submetidas a análises.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Ao longo do ano de 2018, foi ensinada a poda das videiras 
em sistema de espaldeira para os alunos das turmas de 
Agricultura III e de Fruticultura de Clima Temperado, 
transmitindo o conhecimento para 150 alunos. 
A retirada de feminelas, brotos que nascem na axila das 
folhas, e a desfolha junto aos cachos foi feita pelos 
bolsistas e alunos de PAO e de Fruticultura de Clima 
Temperado, transmitindo a prática para 50 alunos. 
O amarrio e condução dos ramos foi feita pelos bolsistas e 
alunos de PAO, transmitindo a prática para 25 alunos. 
Em 2019, na época de colheita, a verificação do ponto de 
maturação  para  a  colheita  foi  ensinado  aos  alunos  de 

 
Viticultura e Enologia e aos bolsistas do projeto, 
transmitindo o conhecimento para 30 alunos. 
Após a colheita as uvas foram pesadas para avaliar sua 
produtividade (Gráfico 1). As cultivares Isabel Precoce e 
Poloske foram as que mais produziram com uma média 
aproximada de 9 quilos por planta. As demais cultivares 
produziram de um a dois quilos por planta. A maior média 
na ‘Isabel Precoce’ e ‘Poloske’ é explicada por ser a 
terceira safra destas uvas, enquanto nas demais foi a 
primeira. 
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Gráfico 01 – Produção de uvas da coleção de videiras do 

Campus Santa Rosa do Sul na safra 2019. 
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Gráfico 02 – Épocas de colheita de uvas da coleção de 

videiras do Campus Santa Rosa do Sul na safra 2019. 
 

As colheitas ocorreram entre janeiro e março, sendo 
‘Gewurztraminer’ a mais precoce e ‘Alicante Bouschet’ a 
mais tardia. 
 

CONCLUSÃO 
 

O projeto transmitiu o conhecimento sobre a cultura da 
videira em uma região não tradicional a mesma, 
proporcionando uma possibilidade de estudo e verificação 
técnica deste plantio. 
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Palavras-Chave: Efluente, Biodigestor, Biogás. 

 

INTRODUÇÃO 
Devido à grande procura de proteína da carcinicultura, 
busca-se tecnologias para atender a demanda, sendo uma 
delas, o sistema de bioflocos, onde os camarões ficam em 
um tanque fechado sem a renovação de água. Esse 
sistema produz sólidos suspensos (efluentes) que devem 
ser removidos para não causar mortalidade de camarões, 
sendo que esse efluente apresenta características 
importantes para ser aproveitado como produto em 
biodigestores para a geração de biogás. Entretanto, o 
efluente contém alta quantidade de cloreto de sódio (NaCl) 
na solução, por se tratar de sistema de cultivo com água do 
mar. Sabe-se que o íon de sódio é um inibidor da produção 
de biogás. Portanto esse trabalho tem como objetivo 
verificar a capacidade de produção de biogás a partir do 
efluente de sistema de bioflocos da produção de camarões 
in natura e com a retirada de parte do cloreto de sódio, em 
biodigestores de escala laboratorial. 
 

METODOLOGIA 
O efluente da produção de camarão em sistema de 
bioflocos, foi adquirido no laboratório de camarões marinho 
(LCM) do departamento de aquicultura da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). A quantidade de 
efluente foi de 20 litros (L), sendo que 10 L do mesmo foi 
dividido em 3 amostras e encaminhado para os 3 
biodigestores de efluente in natura (N P). Para o propósito 
de separar o lodo da água do mar, utilizou-se de um filtro 
de papel da marca Brigitta (coador de café). O volume 
restante (10 L) da amostra do efluente foi filtrado, ficando o 
lodo do sistema de bioflocos ficou retido no papel, sendo 
posteriormente retirado e depositado no recipiente de PET. 
Retornou-se ao volume original de 10 L com o acréscimo 
de água mineral comercial (água doce). Portanto, a água 
retirada lixiviou parte dos sais contidos no efluente 
promovendo, desta maneira, sua dessalinização. Análogo 
ao descrito anteriormente, foi separado a amostra do 
efluente processado em 3 e encaminhado para 3 
biodigestores de efluente processado (P). Os biodigestores 
foram operados por 42 dias, em sistema de batelada e 
mantidos em uma sala com pouca ventilação, não 
climatizada. A determinação da composição do biogás foi 
realizada utilizando-se o kit portátil de análise de biogás da 
Alfakit, sendo que para a determinação de amônia e gás 
sulfídrico utilizou-se do método colorimétrico, e para a 
determinação de gás carbônico e metano empregou-se o 
método volumétrico.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os valores das concentrações médias de CH4 em cada 
série de dados podem ser observados no Gráfico 1, onde 
observa-se que o biogás gerado pelos biodigestores de 

efluente processado apresentou porcentagem maior do 
que nos biodigestores de efluente in natura. 

 
Gráfico 1 - Variação da concentração média de metano 

dos biodigestores estudados.

 
Fonte: Autor 

 
Como previsto, houve diferença na composição gasosa 
entre o biogás obtido dos biodigestores de efluente 
processado em relação aos biodigestores de efluente in 
natura, isso pode ser devido à presença de um inibidor, 

supostamente íons de sódio presentes em maior 
concentração no efluente in natura, devido ao mesmo não 
ter passado por processo de retirada dos sais, logo, já se 
esperava que a concentração de metano no biogás nos 
sistemas de biodigestão desse efluente seria menor, de 
fato isso pode ser observado no Gráfico 1.  
 

CONCLUSÃO 
Como previsto a presença do inibidor presente no mosto 
dos biodigestores influenciou negativamente na 
composição percentual e a velocidade do gás metano. 
Devido à alta concentração de íons de sódio na solução 
aquosa dos biodigestores de efluente in natura. Em suma, 
os biodigestores de efluente processado e in natura 

atingiram valores usuais de produção de biogás.  
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Palavras-Chave: Citrus limettioides, injúrias, armazenagem, conservação. 
 

INTRODUÇÃO 

 As Limas da Pérsia são classificadas de acordo com a 
sua cor, diâmetro e presença de manchas, e visando o 
aumento da qualidade do fruto para o consumidor, os 
cuidados devem ser iniciados ainda no campo, com a 
colheita. Porém estes danos podem ainda ocorrer na pós-
colheita devido ao manuseio inadequado e excessivo dos 
frutos, além de ausência de instalações e equipamentos 
específicos para o processamento (EMBRAPA, 2003). 
Danos de impacto, compressão e abrasão são prejudiciais 
aos vegetais e podem reduzir o período de 
armazenamento das laranjas, assim como afetar a sua 
comercialização pelo surgimento de lesões que prejudicam 
a aparência do fruto (DURIGAM, 2005). O objetivo do 
trabalho foi de avaliar a qualidade pós colheita de Limas 
da Persia submetidas a danos de corte, abrasão e impacto 
e armazenadas sob refrigeração durante 60 dias. 
 
METODOLOGIA 

Limas da Persia foram coletadas na área experimental do 
IFC-Santa Rosa do Sul, e transportadas até o Laboratório 
de Pós-colheita, onde foram sanitizadas, individualizadas 
em bandejas com 15 frutos cada e submetidas a 
tratamentos de danos mecânicos por corte, abrasão e 
impacto. Frutos sem danos mecânicos compuseram o 
tratamento testemunha. Os frutos foram armazenados a 7 
oC durante 15, 30, 45 e 60 dias. Após a colheita, frutos de 
todos os tratamentos foram deixados a temperatura 
ambiente por 5 dias para simular o comportamento em 
supermercado. As avaliações foram realizadas após 0, 5, 
15 30, 45 e 60 dias de armazenamento para: perda de 
massa fresca (%), conteúdo de suco (%) e presença de 
fungos. O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado em esquema fatorial 4x6, sendo 4 tratamentos 
e 6 datas de avaliação. Cada fruto compôs uma repetição, 
totalizando 15 repetições por tratamento e data de 
avaliação. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A perda de massa fresca (Tabela 1) apresentou diferença 
somente aos 5 dias de armazenamento, quando o 
tratamento de abrasão apresentou a maior perda de água. 
 
Tabela 1- Perda de massa fresca (%) de ‘Limas da 

Persia’ ao longo de 60 dias de armazenagem a 7 °C na 
safra de 2018-2019. 

 

O conteúdo de suco (Tabela 2) diferiu aos 5 e 15 dias. Aos 
5 dias, os tratamentos testemunha e abrasão 
apresentaram menor suculência, e aos 15 dias os os frutos 
testemunha e corte apresentaram menor conteúdo de 
suco. 
 
Tabela 2- Conteúdo de suco (%) de Limas da Persia ao 

longo de 60 dias de armazenagem a 7 °C na safra de 
2018-2019. 

 

Ocorreu desenvolvimento de fungos (Tabela 3) somente 
aos 45 e 60 dias após o armazenamento, sendo que aos 
45 dias o tratamento abrasão apresentou maior incidência 
de fungos que o impacto, porém não diferiu dos demais. Já 
aos 60 dias o tratamento corte apresentou mais fungos 
que os tratamentos queda e testemunha e não diferiu de 
abrasão. 
 
Tabela 3- Presença de fungos em Limas da Persia ao 

longo de 60 dias de armazenagem a 7 °C na safra de 
2018-2019 

 
 

CONCLUSÃO 

Os danos mecânicos não aumentaram a desidratação de 
Limas da Persia armazenadas em frio a 7 oC. 
Os danos mecânicos por corte e abrasão levaram ao 
desenvolvimento de fungos ao longo do armazenamento 
refrigerado. 
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Palavras-Chave: Análises; Solos; Interpretação; Laudos. 
 

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 visou 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. As determinações dos resultados, bem como 
o método utilizado (TEDESCO et al., 1995), estão descritas 
a seguir: 
1) Determinação do carbono orgânico: o carbono orgânico 
total do solo é 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 
é determinado em suspensão de solo em água e em 
solução de CaCl2 0,01 mol L-1 (relação 1:2,5). A acidez 
potencial é determinada com solução tampão SMP. 
3) Determinação de alumínio, cálcio, magnésio trocáveis: a 
extração de alumínio, cálcio e magnésio trocáveis é feita 
com solução de KCl 1 mol L-1 e são determinados por 
titulação. 
4) Determinação de fósforo e potássio: O fósforo e potássio 
disponível são extraídos com solução de Mehlich-1 e 
determinados em espectrofotômetro e por fotometria de 
chama, respectivamente. 
 
 
 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
No ano de 2018, o laboratório de solos organizou a forma 
de recebimento, preparo, análise química e entrega de 
laudo das amostras de solos. Neste período foram 
realizadas amostras de solo para a comunidade interna – 
referentes a projetos de pesquisa, trabalhos de conclusão 
de curso (TCC) e uma dissertação de mestrado – 
totalizando 144 amostras. O projeto também auxiliou em 
aulas práticas das disciplinas de solos do Curso de 
Engenharia Agronômica, possibilitando aos acadêmicos 
relacionar teoria e prática. 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 seus resultados. No 
entanto, até o presente momento o serviço foi realizado 
apenas para a comunidade interna no IFC-SRS, porém, 
maiores estudos 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 
As suculentas são plantas, de diferentes famílias, que 
possuem a capacidade de armazenar água em seus 
tecidos em grandes quantidades, consequentemente, 
conseguem sobreviver em ambientes áridos e secos por 
longos períodos (CAVALCANTE et al., 2013). Além da 
beleza que proporcionam, apresentam fácil adaptação as 
condições edafoclimáticas, resistência a problemas 
fitossanitários e baixa necessidade de manejo em geral 
(regas e outros cuidados), o que tem impulsionado o 
aumento da presença dessas plantas nos lares brasileiros. 
Para aproveitar-se dessa expansão do mercado, que cria 
opção de renda ao pequeno produtor e também 
demonstrar esse cenário a comunidade IFC (discentes, 
servidores e público externo) foi implantado projeto “Cultivo 
de plantas suculentas como alternativa para geração de 
renda familiar” com diversas ações como: criação de 
ambiente para produção de mudas de suculentas; 
formação de banco de espécies; propagação; ensaios 
experimentais e oferecimento de oficina para construção 
de terrários (miniaturas de jardins com suculentas em 
recipientes de vidro, utilizados para decoração). O objetivo 
desse resumo será apresentar as atividades referentes a 
essa última ação desenvolvida no projeto. 
 

METODOLOGIA 
A oficina para construção de terrários foi oferecida ao 
público presente no II AGROTEC (Exposição Tecnológica 
da Agricultura familiar), evento realizado no dia 24 de 
novembro no IFC Campus Santa Rosa do Sul. 
Primeiramente, efetuou-se a inscrição dos interessados 
pela prática, totalizando duas turmas de 20 pessoas. Na 
sequência, realizou-se a apresentação do objetivo do 
projeto de extensão, banco de espécies, cuidados básicos 
para o cultivo de plantas suculentas e procedimento teórico 
para a construção do terrário. Imediatamente após, cada 
participante teve a oportunidade de montar na prática seu 
próprio terrário, utilizando os recursos disponíveis pelos 
proponentes da atividade, tais como: mudas de diferentes 
espécies presentes no banco do campus (Figura 1), 
aquário de vidro (2L), pedra brita (5 mm a 50 mm), areia, 
substrato e utensílios domésticos e miniaturas decorativas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A criação do terrário é um processo simples, mas que exige 
alguns cuidados. Um deles ressaltado na oficina foi a 
garantia da drenagem superficial, uma vez que o excesso 
de umidade pode prejudicar o desenvolvimento da planta. 
Para isso, colocou-se a primeira camada no vaso de vidro 
com pedras britas de maior tamanho. Em seguida, inseriu-
se as camadas de areia e substrato, esse último para o 
crescimento das suculentas. Posteriormente, para o plantio 
das mudas, abriu-se pequenos buracos no substratos onde 
as mudas ficaram abrigadas, tendo o cuidado de 
pressionar o substrato ao redor das mudas para que fiquem 

firmes e bem distribuídas no recipiente. Recomendou-se a 
utilização de colher para essa finalidade (Figura 2). O 
resultado final é dependente da criatividade, por isso 
inúmeras combinações foram obtidas (Figura 3), o que 
pode agregar valor ao produto no caso de comercialização. 
 
Figura 01 – Banco de espécies suculentas do campus. 

   
Fonte: Autor, 2018. 
 
Figura 02 – Atividade prática de ensino-aprendizagem 

para construção de terrários, integrando os participantes. 

  
Fonte: Autor, 2018. 
 
Figura 03 – Demonstração do trabalho final, destacando o 

processo criativo envolvido na elaboração.  

  
Fonte: Autor, 2018. 

CONCLUSÃO 
A construção de terrário por meio de oficina constitui-se de 
excelente estratégia de ensino/aprendizagem ao público, 
oportunizando inspiração aos participantes de alternativa 
de geração de renda e  
 

REFERÊNCIAS 
CAVALCANTE, A; TELES, M.; MACHADO, M. Cactos do 
Semiárido do Brasil – Guia ilustrado. Campina Grande: 

INSA, 2013. 103 p. 

 

ISSN: 2526-4044 p. 1001 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  

 

 

Produção e análise sensorial dos produtos obtidos da videira na disciplina de 
Viticultura e Enologia do Curso de Engenharia Agronômica do Campus Santa Rosa 

do Sul. 
Eduardo Seibert1, Thamiris Longaretti Marcelo2, Fernando Cerbaro Palhano2, Thaina 

Raupp Duarte2, Barbara Borges Albino2, Bruna Miranda Costa2, Patrick Constante 
Guedert2 

 

1IFC – Campus Santa Rosa do Sul/ Professor EBTT/eduardo.seibert@ifc.edu.br 
2IFC –Campus Santa Rosa do Sul/Estudante de Engenharia Agronômica/thamirislongarettim@hotmail.com 

 
Palavras-Chave: Vitis, uva, vinho, degustação.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A vitivinicultura inclui a ciência, a técnica e a arte do cultivo 
de videira e a da produção da uva. A composição química 
da uva depende de fatores genéticos como variedade, 
ambientais, enquanto a composição química dos vinhos é 
determinada pela composição da uva e pelos processos de 
produção e armazenamento. 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, valor aumenta anualmente, mesmo que 
lentamente. 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 Campus 
Santa Rosa do Sul (CSRS) do IFC em 2018, 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) com as mesas 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.  
Além das aulas de análise sensorial vinhos houve uma aula 
de análise sensorial de variedades 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. 
Na aula de vinhos espumantes fez-se a análise sensorial 
de espumante Moscatel, Brut e Rosé Brut.  
 

Figura 01- Aspecto da disposição dos materiais usados 

para uma aula de análise sensorial de espumante. 
 

         
 
Os alunos realizaram e acompanharam a vinificação de 
uvas da coleção de videiras do CSRS. 

 
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 aulas de análise sensorial de vinhos os 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 e Rosé comparado ao adocicado do 
moscatel. 
 

CONCLUSÃO 
 

Através da execução do projeto os alunos da disciplina de 
Viticultura e Enologia aprenderam a técnica de degustação 
de vinhos e espumantes e de elaboração de vinhos 
podendo futuramente transmitir estes conhecimntos. 
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INTRODUÇÃO 
Produzindo cerca de 54 milhões de litros de óleo de azeite 
no Brasil, a região sudeste e o estado do Rio Grande do 
Sul possuem a maior área agrícola dedicada a olivicultura 
do país (MARTINS, 2015). Em crescente expansão, o 
manejo adequado é de fundamental importância para o 
cultivo da oliveira. O valor agregado na azeitona e na 
produção de óleo se torna um atrativo a produtores que 
buscam a diversidade do campo. Um solo bem drenado, 
temperaturas amenas e a escolha mais adequada da 
variedade são requisitos a se estudar para implantação da 
cultura. Além disso, as pesquisas com diferentes 
cultivares de oliveira são ferramentas essenciais para 
determinar o manejo mais adequado à cultura. O objetivo 
do presente projeto é avaliar o crescimento de diferentes 
cultivares de oliveira no Campus Santa Rosa do Sul do 
IFC. 

 

METODOLOGIA 
O trabalho foi conduzido no Instituto Federal Catarinense 
– Campus Santa Rosa do Sul (CSRS), nos anos de 2018 
a 2019. As mudas de oliveira das cultivares Arbequina, 
Arbosana, Coratina, Frantoio, Koroneiki, Manzalilha e 
Picual foram adquiridas no ano de 2017 com 
aproximadamente 30 centímetros de comprimento, 
envasadas e acomodadas em casa de vegetação do 
CSRS, sendo após 10 meses transplantadas a campo em 
espaçamento de 4x3 metros, 5 repetições de cada 
cultivar. Com 12 e 24 meses de idade determinou-se a 
estatura medindo o líder central da base até o ápice do 
mesmo com trena métrica para determinação do 
crescimento. Para teste estatístico Tukey a 5% 
de probabilidade, Solfware Sisvar 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A coleção de oliveiras encontra-se em fase de 
implantação e o projeto tem previsão de avaliação de 20 
anos. Nestes 2 anos, o projeto transmitiu aos alunos 
participantes e demais interessados, aprendizados quanto 
ao manejo de uma plantação de oliveiras. 
As mudas de oliveira cresceram em média 36,02 cm do 
ano de 2018 para 2019, crescimento adequado para 
mudas de um ano. As cultivares que demonstraram maior 
desenvolvimento estatisticamente no ano de 209 foram: 
Frantoio com crescimento médio de 121,67 cm; Koroneiki 
com média de 78,30 cm; Arbequina com média de 20,84 
cm, mostrando uma adaptação maior que as demais 
cultivares plantadas. Nas condições brasileiras, a 
existência de informações relacionadas ao 
desenvolvimento da oliveira ainda é incipiente.  
Foi observado que as cultivares com menor desempenho 
foram: Arbosana com média de 3,01 cm e Picual com 

média de 12,33 cm. A cultivar Manzanilla e Coratina 
apresentaram médias próximas de 19 cm, mostrando-se 
medianas em desenvolvimento comparadas às demais 
cultivares, apesar de suas características de rusticidade e 
tolerância à verticilose (PAULUS, 2011). 
 
Tabela 01- Média de crescimento de cultivares de 

oliveiras após 12 (2018) e 24 (2019) meses de 
crescimento. Santa Rosa do Sul. 2019. 

CULTIVAR 
MÉDIA (cm)  

2018 
MÉDIA (cm)  

2019 

Arbosana 77,50 bc 98,00 abc 

Arbequina 66,36 abc 87,22 a 

Coratina 94,00 abc 113,00 bc 

Frantoio 115,50 a 154,50 a 

Koroneiki 94,50 abc 152,50 a 

Manzanilla 105,00 ab 135,00 ab 

Picual 65,00 c 98,00 abc 

Média 91,1 113,9 

Dms: 37,35 cm 

 
Figura 01- Plantas de oliveira da coleção Campus Santa 

Rosa do Sul do IFC. 

 
 

CONCLUSÃO 
As cultivares Frantoio, Koroneiki e Arbequina 
apresentaram maior desenvolvimento inicial no campus 
Santa Rosa do Sul. 
Os alunos e comunidade se mostram interessados no 
projeto, sempre envolvidos com o manejo da coleção.  
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INTRODUÇÃO 
A qualidade do solo se relaciona com sua capacidade em 
desempenhar funções que interferem na produtividade de 
plantas e no ambiente, podendo mudar com o passar do 
tempo em decorrência de ações antrópicas ou eventos 
naturais (LIMA et al., 2007). 
A cultura do maracujá do qual está instalada na área que 
este trabalho foi conduzido, se tornou uma cultura de alta 
importância para a região. A introdução começou a poucos 
anos e já vem sendo uma alternativa para a região como 
fonte de renda para os agricultores. 
Hoje em dia são conhecidos os efeitos dos diferentes 
manejos e práticas realizadas na utilização de um solo, que 
influenciam diretamente na estrutura e atividade biológica, 
e consequentemente na fertilidade e produtividade das 
culturas, visando a sustentabilidade dos sistemas agrícolas 
(CARNEIRO et al., 2009). 
A mudança de manejo afeta a porosidade, o aumento da 
microporosidade favorece a retenção de água no solo, já a 
macroporosidade favorece os processos de infiltração e 
redistribuição de água, bem como trocas gasosas entre o 
solo e a atmosfera, tornando o solo mais adequado às 
culturas. 
Tendo em vista a importância de conhecer o solo para um 
melhor manejo, esse presente trabalho tem como objetivo 
verificar a porosidade da área aonde se encontra a cultura 
do maracujá no IFC campus Santa Rosa do Sul. 

 

METODOLOGIA 
O experimento foi conduzido na área que atualmente está 
destinada a cultura do maracujá no Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia Catarinense - Campus 
Santa Rosa do Sul, (29°05’44” S, 49° 48’ 48” W; altitude 15 
m), através das retiradas de anéis volumétricos de solo. 
Os atributos físicos do solo foram determinados através de 
amostras com estrutura indeformada, coletadas com anéis 
metálicos com volume de 100 cm³, nas profundidades de 
0-10 cm, 10-20 cm, 20-35 cm, 35-50 cm, 50-65 cm, com 3 
repetições por profundidades. 
Foram determinados a porosidade total, macroporosidade, 
microporosidade. Os anéis volumétricos foram saturados e 
submetidos à tensão de 5 kPa em mesa de tensão, para a 
determinação da porosidade, macroporosidade e 
microporosidade (Embrapa, 1997). A análise física foi 
realizada no Laboratório de Física dos Solos da UDESC 
em Lages – SC. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados das propriedades físicas desse solo podem 
ser vistos na tabela 01. 
 
Tabela 01 – Propriedades físicas do solo (Macroporos, 

Microporos e Densidade) da área de cultivo de maracujá 
do IFC Santa Rosa do Sul. 

Profundidade 
(cm) 

Macroporo 

(m³/m³) 
Microporos 

(m³/m³) 
Densidade 

 
0-10 0,048 0,362 1,43 

10-20 0,045 0,367 1,38 

20-35 0,030 0,365 1,38 

35-50 0,027 0,387 1,42 

50-65 0,037 0,367 1,43 

Fonte: Próprio autor  
 
Como pode ser observado os valores das propriedades 
físicas desse solo permaneceram constante. Pode-se 
observar uma densidade elevada na área perto de 1,65 
qual é considerada densidade crítica para a maioria dos 
cultivos agrícolas em área arenosas, junto com uma baixa 
quantidade de macroporos o que dificulta o 
desenvolvimento das raízes e proporciona uma difícil 
infiltração da água. Condição que era esperada devido a 
área ser originalmente várzea a qual sofreu processo de 
aterro.  
Com esses dados de solo em mãos pode ser realizado um 
planejamento para manejar a área em questão para uma 
melhoria nas condições físicas e favorecer o 
desenvolvimento das culturas instaladas. 

CONCLUSÃO 
Os dados observados mostram que a influência dos macro 
e microporos é determinante no desenvolvimento da 
cultura na região devido a condição do solo encontrado no 
instituto ser de aterro. 
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INTRODUÇÃO 
As primeiras abelhas Apis mellifera introduzidas no 
Brasil eram de origem Europeia, 1957, houve a 
introdução de rainhas africanas e estas acidentalmente 
enxamearam e dispersaram-se pelo País cruzando 
com abelhas Apis melliferas europeias, resultando em 
abelhas hibridas. Estas possuem comportamento 
enxameatório mais frequente comparado às europeias 
(Wiese, 2000). Este trabalho tem como objetivo 
capturar enxames fugitivos de Apis melífera, evitando 
acidentes com os mesmos, como ferroadas em 
criações, e preservar esses insetos de interesse 
econômico e ambiental, evitando assim que os 
enxames sejam mortos, preservando o inseto e a 
capacidade de polinização entomológica na região. 

 

METODOLOGIA 
As capturas dos enxames de abelhas Apis mellifera 
foram realizadas de acordo com a solicitação dos 
moradores dos Municípios da Associação de 
Municípios do Extremo Sul Catarinense. O Grupo de 
Estudos Apícolas se deslocava até o local de captura e 
determinava-se a melhor estratégia para sua retirada, 
utilizando ferramentas necessárias a situação, como 
serrote, pé de cabra, escada, equipamentos apícolas, 
entre outros. As abelhas eram transferidas para caixas 
núcleos e/ou caixas Langstroth com o logo do Instituto 
Federal Catarinense – Campus Santa Rosa do Sul, os 
favos existentes no ninho eram coletados e fixados nos 
caixilhos com auxílio de atilhos de borracha, e por 
último, certificava-se a presença da rainha no núcleo 
ou caixa de captura. Após a coleta do enxame 
aguardava-se um período de sete a quatorze dias para 
realizar o transporte. Para o transporte o alvado da 
colmeia era fechado com esponja, a tampa era fixada 
com parafusos, e essa era colocada em saco 
confeccionado com sombrite nº50, após era carregada 
até a caçamba de um veículo, e posteriormente 
transportados para o apiário de quarentena do IFC 
Campus Santa Rosa do Sul, localizado nas 
coordenadas 29º06’09.98”S e 49º48’39.80”O após 
adaptadas, e em função do crescimento da colmeia, 
estas eram transferidas para o apiário fixo do IFC 
Campus Santa Rosa do Sul localizado nas 
coordenadas 26º06’10.47”S E 49º48’39.81”. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A captura dos enxames sempre ocorreu após o 
comunicado dos munícipes, que foram informados, 
sobre o trabalho realizado pelo Grupo de Estudos 

Apícolas, através das reuniões de pais realizadas no 
IFC - Campus Santa Rosa do Sul. Mais 
especificamente nas cidades de Santa Rosa do Sul, 
Sombrio e Araranguá. A frequência dos locais de 
captura dos enxames ocorreu em caixaria de casa, 
galpões, e em árvores (Figura 1). 
 
Figura01 –Enxame localizado e caixaria de galpão. 

 
Fonte: Autor. 

Supõe-se que a maior ocorrência das capturas em 
caixarias de casas e galpões dá-se pelo espaço 
disponível. Os enxames capturados, atualmente estão 
nos apiários do IFC Campus Santa Rosa do Sul, 
atendendo as aulas práticas de apicultura dos Cursos 
Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio e 
ao Curso Superior de Engenharia Agronômica, 
servindo também como subsidio para as pesquisas 
realizadas pelo Grupo de Estudos Apícolas. 

 

CONCLUSÃO 
A execução deste trabalho beneficia a população da 
região da AMESC evitando possíveis acidentes com 
Apis melífera, além da troca de informações sobre a 
importância destes importantes polinizadores, 
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INTRODUÇÃO 
A pitaya é oriunda do continente americano, sendo 
considerada internacionalmente um fruto não climatérico, 
porém em projeto piloto não publicado, apresentou pico de 
produção de etileno e resposta a aplicação de etileno 
exógeno. O etileno é um hormônio gasoso que atua 
principalmente no amadurecimento dos frutos, como um 
ativador das enzimas degradadoras da parede celular.  
O 1-metilciclopropeno (1-MCP), é um inibidor do efeito do 
etileno, retardando o amadurecimento de frutos. O objetivo 
do trabalho foi testar o efeito do 1-MCP no armazenamento 
de pitaya. 
 

METODOLOGIA 
As amostras foram coletadas de um pomar comercial, 
localizado no município de Santa Rosa do Sul-SC. No início 
da colheita os frutos apresentavam: 47 de brilho e 18° de 
ângulo hue da porção vermelha da epiderme, 52 de brilho 
e 102° de ângulo hue da bráctea, 18 °Brix e 9 meq.100mL-

1, de sólidos solúveis e acidez titulável respectivamente. O 
delineamento foi o inteiramente casualizado, com quatro 
repetições de oito frutos, com dois tratamentos: sem 
aplicação e com a aplicação de 1-MCP, por 24h a 20°C 
numa dose de 300 nL.L-1. Os frutos foram armazenados por 
20 dias a 13 ± 2°C e umidade relativa (UR) de 90 ± 5% por 
20 dias mais 3 dias simulando o período de prateleira a 20 
± 3°C e UR de 70 ± 5%.  As variáveis avaliadas foram o 
ângulo hue da cor de fundo e da bráctea, sólidos solúveis, 

força de ruptura da epiderme, resistência da polpa a 
penetração e acidez titulável, todas de acordo com o 
descrito por Pansera-Espíndola, 2017. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O ângulo hue da bráctea foi maior com a aplicação do 1-

MCP (Tabela 1) indicando coloração mais verde, 
característica desejável que é observada pelos 
consumidores no momento da compra. A cor de fundo, 
porção da epiderme do fruto coberta pela coloração 
vermelha, e a acidez titulável não apresentaram diferença 
entre os tratamentos (Tabela 1). A aplicação de 1-MCP 
manteve os frutos mais firmes, observando-se os valores 
de força para a ruptura da epiderme e resistência da polpa 
a penetração (Tabela 1). O maior amolecimento dos frutos 
sem a aplicação reflete a degradação da parede celular 
que libera pectina solúvel aumentando o teor de sólidos 
solúveis nesse tratamento (Tabela 1). A ação do 1-MCP 
sobre os receptores de etileno e seu efeito inibitório sobre 
a síntese auto catalítica desse hormônio  
 
 

pode ter reduzido o metabolismo dos frutos mantendo 
assim a qualidade (EKMANN et al., 2004). 
 
Tabela 01 – Ângulo hue do fundo de pitayas armazenadas 

20 dias a 13 ± 2°C/UR de 90 ± 5% por 20 dias mais 3 dias 
simulando o período de prateleira a 20 ± 3°C e UR de 70 ± 
5%. 

 Sem 
1-mcp 

Com 
1-mcp 

CV 

(%) 

Ângulo hue 
(Fundo) 

19,1a 20,6a 5,3 

Ângulo hue 
(Bráctea) 

86,0b 92,2a 2,6 

Sólidos solúveis 
(ºBrix) 

12,8a 12,1b 5,1 

Acidez titulável 
(meq.10mL-1) 

4,9a 4,7a 3,9 

Força de ruptura da 
epiderme 

(N) 

9,6b 9,9a 2,7 

Resistencia da polpa à 
penetração 

(N) 

0,961b 0,992a 3,2 

 

CONCLUSÃO 
Pode-se concluir que o 1-MCP melhora a manutenção da 
qualidade de pitayas. Novos estudos devem ser 
desenvolvidos para o melhor entendimento do 
metabolismo desse fruto e estudos sensoriais para testar 
os efeitos de tecnologias de armazenamento sobre as 
características organolépticas.  
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Palavras-Chave: Cromatografia gasosa, conservação, temperatura.  

 

INTRODUÇÃO 
O cultivo da amoreira-preta é de grande potencial para as 
regiões brasileiras com período de inverno acentuado e 
favorável para pequenas propriedades agrícolas. O 
conhecimento de processos fisiológicos que ocorrem 
durante a pós-colheita é essencial para determinar as 
estratégias de conservação. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar o efeito da temperatura de armazenamento na taxa 
de respiração de amora-preta. 
 

METODOLOGIA 
O experimento foi realizado no município de Canoinhas–
SC (26º10’38”S, 50º23’24”W, a 839 m de altitude), onde 
foram utilizadas amoras-pretas orgânicas, colhidas no 
estádio maduro, no mês de novembro de 2017. Foram 
realizadas análises diárias das taxas de respiração e 
produção de etileno durante 5 dias, acondicionadas em 
recipientes plásticos com volume de 480mL (11 frutos por 
recipiente), a 0, 10, 20, 30 e 40ºC com umidade relativa 
80±5%. Após 60 min, alíquotas gasosas dos recipientes 
(1mL) foram injetadas em um cromatógrafo a gás Varian, 
modelo CP‑ 3800. Por meio da diferença nas 
concentrações de CO2, no interior do recipiente, 
prontamente após o seu fechamento e depois de 25 min, 
foram obtidas as taxas respiratórias (nmol de CO2 kg-1 s-1). 
Os dados foram submetidos à análise estatística com 
auxílio do programa Statistical Analysis System - SAS e 
comparadas pelo teste LSD (P<0,05). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Ocorreu um aumento na taxa respiratória com o acréscimo 
na temperatura de armazenamento de 0 a 30ºC e um 
decréscimo na temperatura de armazenamento de 30 a 
40ºC (Figura 1). Os valores do quociente de respiração 
(Tabela 1) apontam que nas temperaturas de 0 a 20ºC, 
este quociente alcançou valores semelhantes. Já nas 
temperaturas de 20 a 40ºC, observou-se a diminuição do 
quociente de respiração. Este comportamento ocorre por 
conta das reações bioquímicas de enzimas. Com o 
aumento da temperatura a atividade enzimática declina. 
 

 
 

Figura 01 – Efeito da temperatura de armazenamento na 
taxa respiratória (mL CO2 kg-1h-1) em amora-preta. 

 
Fonte: PANSERA-ESPINDOLA, 2017. 
 
Tabela 01 – Quociente de temperatura de respiração em 
função da temperatura, em amoras-pretas armazenadas 
por 24 h sob 0, 10, 20, 30 e 40°C. 

 

Fonte: PANSERA-ESPINDOLA, 2017. 
 

CONCLUSÃO 
A temperatura de 0°C teve a menor taxa de respiração, 
apresentando o maior potencial de armazenamento, o 
aumento de 0 para 10°C aumenta em 2,6 vezes a 
respiração e o de 10 para 20°C triplica a taxa respiratória 
representando a influência da temperatura no metabolismo 
dos frutos. 
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Palavras-Chave: Empreendedorismo, Fabricação artesanal, Vinagre da fruta jambolão. 
 

INTRODUÇÃO 
O ramo de atuação desta pesquisa é o agroindustrial, que 
vem crescendo no nosso país. Decidiu-se, então, pelo 
vinagre oriundo do processamento artesanal da fruta 
jambolão. A utilização do vinagre de jambolão surge como 
opção para minimizar os impactos ambientais. Com a 
fabricação deste, o produtor obteria uma renda extra, 
aumentaria seus lucros e recursos. O consumidor teria 
mais uma opção de produto no mercado, produto este 
essencial para a sua saúde e com um delicioso sabor. 
Considerando o exposto, esta pesquisa teve como 
objetivo desenvolver a metodologia de produção artesanal 
do vinagre a partir do processamento do Jambolão que 
estaria na natureza e não seria utilizado por produtores 
rurais, propiciando aumento de suas rendas ao venderem 
o vinagre ao mercado consumidor, que teria mais uma 
opção de produto saudável para a saúde humana. Mas, 
por que o jambolão? Artigo publicado por Viegas et al 
(2007) na revista Food Chemistry confirma a presença de 
três antocianinas principais identificadas como 
glucoglucosídeos da delfinidina, petunidina e malvidina. 
Segundo o artigo, os elevados teores de antocianinas 
encontrados no jambolão (230mg/100g em base seca) 
são equivalentes aos teores encontrados nos 
“blueberries”, recentemente classificados como a primeira 
comodite nutracêutica de grande valor comercial. Lago et 
al (2006) demonstraram a aceitação da geleia do 
jambolão por meio de pesquisa de análise sensorial. 

METODOLOGIA 
O processo de produção artesanal de vinagre de 
jambolão se dá em diferentes etapas, iniciando-se com o 
recolhimento da matéria-prima, guarda da matéria-prima, 
preparação do ambiente de produção (higienização e 
limpeza), amassamento da fruta jambolão até ficar em 
forma de pasta, colocação em frasco, obtenção de líquido 
resultante mistura do suco, açúcar e água devidamente 
protegido contra invasões de insetos, processo que dura 
aproximadamente 20 dias e armazenando-se, 
posteriormente, em garrafas PET, tapadas por panos, 
devido a necessidade de ar para que as bactérias 
transformassem o açúcar da fruta em álcool e 
posteriormente em ácido. Observa-se que para cada 10 
kg de jambolão obtém-se a mesma quantidade de 
vinagre. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Para este Projeto, foi realizada análise do teor alcoólico 
do vinagre de Jambolão, sendo constatado um teor 
alcoólico de 2,3 %. A adstringência da polpa de jambolão 

deve-se à presença de taninos, compostos fenólicos de 
alto peso molecular, que também estão presentes em 
frutas como o caju (Anacardium sp.) e a banana (Musa 
sp.) verde. À medida que as frutas amadurecem, 
geralmente ocorre uma redução da adstringência, que é 
atribuída à perda de solubilidade do tanino. Porém, em 
pequenas proporções ou em combinação com outros 
componentes do alimento, a adstringência pode contribuir 
para um sabor desejável, como em vinhos feitos com 
cultivares de uvas pigmentadas. Os taninos, quando 
ingeridos em grande quantidade, podem precipitar 
proteínas, inibir enzimas digestivas e afetar a absorção de 
vitaminas e minerais; por isso, ainda podem ser 
considerados nutricionalmente indesejáveis. Entretanto, 
atualmente, os resultados negativos envolvendo esta 
classe de compostos fenólicos na alimentação têm sido 
revistos. Diferentes moléculas de taninos, como aquelas 
presentes no chá verde, estão sendo apresentadas como 
detentoras de atividade anticarcinogênica e de efeito 
antimutagênico. Assim, não parece seguro estimular a 
ingestão de grandes quantidades de taninos, embora as 
pequenas quantidades naturalmente presentes nas dietas 
equilibradas com frutas e verduras pareçam ser benéficas 
para a saúde humana. 
 

CONCLUSÃO 
A utilização econômica desse fruto pode se constituir em 
uma alternativa produtiva e de renda para o pequeno 
produtor rural, auxiliando na diversificação produtiva. No 
interior da pequena propriedade, poderá incentivar o 
cultivo da árvore do Jambolão, auxiliando como um vetor 
de reflorestamento a partir de espécie de caráter tropical, 
adaptada às áreas de incidência solar plena, em solo 
fértil, profundo e bem drenável, com regras periódicas no 
primeiro ano de implantação. Para o consumidor o acesso 
a esse produto, além do delicioso sabor, auxiliará para a 
manutenção de boa saúde e constituir-se-á em mais uma 
alternativa para uma alimentação saudável e natural. 
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INTRODUÇÃO 
O desenvolvimento econômico da região do Extremo Sul 
de Santa Catarina está em grande medida relacionado ao 
setor primário, particularmente à agricultura, 
caracterizando-se pela predominância de pequenas 
unidades familiares de produção agrícola, como a de 
banana (ICEPA, 2003). Com o intuito de promover o 
empreendedorismo e oportunizar uma renda maior aos 
produtores de bananas e às pequenas indústrias rurais, 
esta pesquisa teve o objetivo de proporcionar a produção 
artesanal de vinagre oriundo do processamento da fruta 
banana descartada por bananicultores, que resultaria em 
prejuízo, emergindo como opção para minimizar os 
impactos ambientais, bem como reutilizar os rejeitos da 
indústria que usa a banana como matéria-prima, isto é, 
reaproveitar também a casca da banana na produção de 
vinagre. Com a sua fabricação, o produtor obteria uma 
renda extra, aumentaria seus lucros e recursos. O 
consumidor teria mais uma opção de produto no mercado, 
produto este essencial para a sua saúde. 
 

METODOLOGIA 
Foram realizados três experimentos em cada amostra, em 
processos totalmente artesanais. No primeiro utilizou-se 
somente a casca da banana, no outro o fruto inteiro e na 
última apenas a polpa, ambos com 3,150kg de matéria-
prima. Os materiais utilizados no projeto foram: três 
baldes, três sacas, três fraldas e 6,1kg de banana com 
casca. O método utilizado para o desenvolvimento do 
projeto foi a colocação dos resíduos da banana 
esmagados em forma de pasta, após transportados para 
dentro das sacas e pendurados sobre os baldes. Pela 
gravidade os resíduos líquidos deram origem ao vinagre 
que escorriam para o balde e eram filtrados pela fralda. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Obteve-se sucesso somente no segundo caso, com o 
fruto inteiro. Para realizá-lo amassou-se a quantidade de 
banana citada anteriormente, que foi posta em um saco 
de algodão e suspensa em uma haste metálica. O líquido 
resultante de sua desidratação escorria em um balde 
devidamente protegido contra invasões de insetos, 
processo que durou aproximadamente 15 dias e 
armazenado posteriormente em garrafas PET, tapadas 
por panos, devido à necessidade de ar para que as 
bactérias transformassem o açúcar da fruta em álcool e 
posteriormente em ácido. Para a realização da análise 
laboratorial, repetiu-se o segundo experimento. Foram 
utilizados 6,1kg de banana, que renderam 2 litros de 
vinagre em cada tiragem. A análise foi realizada na 

Estação Experimental de Urussanga (EPAGRI), Santa 
Catarina, e teve como objetivo conhecer o teor alcoólico, 
teor do ácido acético e o potencial de hidrogênio (PH). 
Nesse processo utilizaram-se duas amostras de vinagre, 
uma envelhecida por aproximadamente 150 dias e outra 
por aproximadamente 60 dias, intituladas A1 e A2, 
respectivamente. De cada amostra retiraram-se três 
amostras iguais, que se submeteram à análise do ácido 
acético. Essas se constituíam em: 2ml de vinagre, 50ml 
de água deionizada, 2 gotas de fenolftalina, que tiveram 
hidróxido de sódio adicionados a sua composição até 
atingir a coloração rosa, método utilizado para achar a 
porcentagem de ácido acético no vinagre. Para conhecer 
o teor alcoólico utilizou-se o ebuliômetro, aparelho 
utilizado para se saber o ponto de fervura dos líquidos, 
pois este está relacionado com o teor alcoólico, quanto 
menor o ponto de ebulição maior o nível de álcool. Os 
graus Celsius indicados pelo ebuliômetro são analisados 
numa régua de graduação alcoólica decimal que indicará 
o grau GL de álcool. O potencial de hidrogênio é medido 
por meio de um phmetro, aparelho que mede o PH e a 
temperatura. Observou-se que para cada 3 kg de 
bananas obteve-se 1 litro de vinagre. As amostras 1.1, 
1.2, 1.3, 2.1., 2.2 e 2.3 apresentaram, respectivamente, os 
seguintes teores alcoólicos e % de ácido acético: 2,8 e 
3,71; 2,9 e 3,82; 2,9 e 3,82; 4,4 e 3,47; 4,5 e 3,49; 4,5 e 
3,49. 

 

CONCLUSÃO 
Com a fabricação do vinagre de banana, o agricultor 
obteria uma renda extra, aumentaria seus lucros e 
recursos. O consumidor teria mais uma opção de produto 
no mercado, produto este essencial para a sua saúde. O 
valor estimado por litro de vinagre é de R$ 0,47, 
considerando o custo unitário de produção de R$ 0,22 e 
inserção do empreendimento em 4,5% no SIMPLES 
Federal para EPPs com faturamento de até R$ 
180.000,00. O lucro líquido projetado por mês é de 
10.598,19, considerando o ponto de equilíbrio de 6.436 
litros. 
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Palavras-Chave: Fabricação, Balas, Casca da banana. 
 

INTRODUÇÃO 
Esta pesquisa teve como objetivo produzir balas utilizando 
cascas de bananas como matéria-prima, contribuindo 
para redimensionar a importância destas aos segmentos 
industriais e produtores rurais. Trata-se de oportunidade 
para aumento da renda dos produtores de banana ou 
aproveitamento de material considerado rejeito pela 
indústria de balas de bananas. O ramo de atuação 
considerado é o agroindustrial, que vem crescendo no 
nosso país. A casca da banana representa cerca de 47 a 
50% em peso da fruta madura; mas, até o presente 
momento, não têm tido aplicações de ordem industrial, 
sendo esporadicamente utilizada, de forma direta, na 
alimentação animal, porém em escala reduzida. A 
utilização da casca da banana para a fabricação de balas 
surge como opção para minimizar os impactos 
ambientais. A verdadeira inovação tecnológica não se 
baseia mais no aumento de produção industrial, pois este 
é argumento ultrapassado, refere-se sim, à diminuição de 
perdas, que é o discurso da melhoria da produção, 
somado ainda à melhoria das condições de 
industrialização, das próprias indústrias e da 
produtividade. 

 

METODOLOGIA 
Para a produção da bala, as cascas de bananas foram 
cuidadosamente separadas e lavadas em água corrente 
clorada, sendo enxugadas com papel absorvente para 
retirada do excesso de água. Em seguida foram cortadas 
em pequenos pedaços e cozidos até a secagem da água. 
Logo após foram trituradas em copo de liquidificador 
previamente esterilizado, acrescentando 500g de açúcar e 
600ml de água para cada 500g de cascas. Após proceder 
nova secagem da água deixou-se a massa em um 
recipiente para resfriamento. Fez-se a cobertura levando 
ao fogo 400g de leite condensado e 12g de chocolate em 
pó até ficar em ponto de “brigadeiro”. Em seguida ao 
resfriamento da cobertura, esta foi esticada e sobre a 
mesma colocou-se a massa das cascas enrolando-as em 
formato de bala.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com a metodologia adotada obteve-se rendimento de 
740g de bala. Foi realizada análise sensorial com alunos 
e servidores do IFC Campus Santa Rosa do Sul, 
oferecendo-lhes duas balas: uma da casca de bananas e 
a outra, tradicional. Observou-se que 52% dos 
avaliadores tiveram preferência pela bala tradicional, 
enquanto 48% optaram pela bala produzida com cascas 

de bananas. Dentre os que optaram pela bala produzida 
com cascas de bananas, a maioria alto nível de 
satisfação, tanto pelo sabor como na firmeza. Já os que 
optaram pela bala convencional, um número considerável 
de avaliadores (23,1%) considerou a bala com firmeza 
ruim e 19,2% relataram que a bala apresentava sabor 
desagradável. A seguir foi realizada nova análise 
sensorial com a inclusão de cobertura de chocolate à bala 
produzida com cascas de bananas. Observou-se que 70% 
dos avaliadores tiveram preferência por balas que 
possuíam em sua composição o chocolate. Considerando 
os aspectos avaliados, notou-se notória satisfação em 
relação a esta bala, considerada como boa ou ótima pela 
maioria.  Assim, no quesito “sabor”, entre as três balas 
avaliadas, 88,6% optaram pelas balas produzidas com 
cascas de bananas. Já em relação à firmeza 85,7% dos 
avaliadores consideraram o produto bom ou ótimo. Assim, 
pode-se observar que a utilização de produtos que antes 
eram descartados se torna uma possibilidade. 
 

CONCLUSÃO 
A pesquisa comprovou que a utilização de cascas de 
bananas, que possui algumas indicações benéficas à 
saúde, tem potencial de mercado. Após os resultados 
obtidos na análise sensorial, o produto sofreu algumas 
modificações quanto a sua firmeza e algumas sugestões 
relacionadas ao sabor foram atendidas, tentando 
maximizar a aceitação do produto no mercado 
consumidor que atualmente é repleto de concorrência. 
Conclui-se que as análises sensoriais alcançaram o 
resultado esperado proporcionando a produção de balas 
com bons índices de aceitação pelos painelistas. Assim, 
obteve-se um produto com ótima qualidade e com 
potencial comercial, de acordo com os resultados obtidos 
nas análises sensoriais. Consequentemente, há a 
possibilidade de um negócio inovador, que poderá ter 
viabilidade financeira e social, gerando renda a produtores 
rurais e contribuindo com o meio ambiente. 

 
 

REFERÊNCIAS 
EMBRAPA. Aproveitamento de subprodutos de frutas. 
Disponível em: 
<http://www.cpafro.embrapa.br/embrapa/Artigos/aprov_su
bprod.htm>. Acesso em: 20 de jul. de 2010. 
 
Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 
v.2, n.3, p.316-318, 1998. Campina Grande, PB, 
DEAg/UFPB.

 

 

ISSN: 2526-4044 p. 1010 - 1125

http://www.cpafro.embrapa.br/embrapa/Artigos/aprov_subprod.htm
http://www.cpafro.embrapa.br/embrapa/Artigos/aprov_subprod.htm


8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

 

CONTROLE DE CAPIM PÉ-DE-GALINHA E PICÃO-BRANCO EM RESPOSTA A 
MISTURA DE GLYPHOSATE E BIOESTIMULANTE 

Samuel Freguglia Bereta1, Mikael Cardoso dos Santos2, Marcos André Nohatto3, 
Karyne Maria Arcênego4, Sergio Luiz Soares Filho5 

1Instituto Federal Catarinense/Campus Santa Rosa do Sul/ samuelbereta@hotmail.com; 
2,3,4,5Instituto Federal Catarinense/Campus Santa Rosa do Sul/ mikaelsantos@outlook.com; marcos.nohatto@ifc.edu.br; 

karyne_maria@hotmail.com; sergioluizsoares14@gmail.com. 

 
Palavras-Chave: Herbicida, Eleusine indica, Galinsoga parviflora. 
 

INTRODUÇÃO 
O manejo de plantas daninhas tem sido realizado 
principalmente pelo controle químico, pela praticidade, 
eficiência e economia. Porém, embora os herbicidas sejam 
recomendados para o controle em pós-emergência das 
culturas, muitas vezes podem ocasionar problemas de 
injúrias e/ou queimaduras nas folhas, prejudicando o 
desenvolvimento das plantas de importância econômica. 
Entre as estratégias para redução de problemas de 
fitotoxicidade, tem-se a utilização de bioestimulantes, 
produtos que atuam em diferentes mecanismos 
bioquímicos da planta, favorecendo o aumento na 
tolerância da cultura a ação fitotóxica do herbicida (VAN 
OOSTEN et al., 2017). Uma vez que a cultura é beneficiada 
pelo bioestimulante, fica a dúvida se o controle de plantas 
daninhas não será afetado negativamente. Com isso, o 
objetivo desse trabalho foi avaliar o controle de capim pé-
de-galinha (Eleusine indica) e picão-branco (Galinsoga 
parviflora) em função da mistura de tanque do herbicida 
glyphosate com o bioestimulante Fertiactyl Pós®. 
 

METODOLOGIA 
O experimento, com caráter de projeto de ensino/didático, 
foi conduzido em casa de vegetação pertencente ao IFC 
Campus Santa Rosa do Sul durante o mês de março de 
2019. O delineamento experimental adotado foi 
inteiramente casualizado, com três repetições. Plântulas de 
2-4 folhas de capim pé-de-galinha e picão-branco foram 
transplantadas em bandejas plásticas (15 células) 
preenchidas com solo classificado como Gleissolo 
Melânico. Transcorrido uma semana do transplante, foi 
utilizado pulverizador costal para aplicação do herbicida 
glyphosate (620 g i.a/L) (dose de 0,4 L/ha) associado ao 
bioestimulante Fertiactyl Pós® (composto por uma fração 
orgânica selecionada para fornecer ácidos húmicos e 
fúlvicos, glicina-betaína e zeatina e uma fração mineral) (2 
L/ha). Após aplicação, foi realizado avaliação visual de 
controle em duas épocas (4 e 10 dias após a aplicação - 
DAA). 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 
Observou-se para o capim pé-de-galinha, que a utilização 
de bioestimulante aplicado juntamente com glyphosate, 
prejudicou o controle da espécie (Tabela 1 e Figura 1). Já 
referente ao picão-branco não houve diferença significativa 
com relação à utilização do bioestimulante misturado ao 
herbicida. Tais resultados são reforçados por Pires (2017), 
indicando que a resposta ao controle com glyphosate 
juntamente a aplicação de bioestimulante varia de acordo 
com a espécie-alvo. 
 

 
Tabela 01 – Controle (%) de capim pé-de-galinha em 

resposta a utilização de glyphosate (620 g i.a/L) associado 
ao bioestimulante (Fertiactyl Pós®) em mistura de tanque, 
avaliado aos 4 e 10 dias após aplicação (DAA). 

Ident. Trat. Dose 
p.c./ha2 

4  
DAA 

10 
DAA 

1 Test. - 0,0 b3 0,0 b 
2 Gly 0,4L 36,7 a 73,3 a 
3 Gly+Bio1 0,4L+2L 13,3 b 55,0 b 

 CV (%)  30,1 16,9 
1 p.c. (produto comercial); 2 Bio (Fertiactyl Pós®); 
3 Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não 
diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05).  
 
Tabela 02 – Controle (%) de picão-branco em resposta a 

utilização de glyphosate (620 g i.a/L) associado ao 
bioestimulante (Fertiactyl Pós®) em mistura de tanque, 
avaliado aos 4 e 10 dias após aplicação (DAA). 

Ident. Trat. Dose p.c./ha 4  
DAA 

10 
DAA 

4 Test. - 00,0 b 0,00 b 
5 Gly 0,4L 10,0 a 86,7 a 
6 Gly+Bio 0,4L+2L 11,6 a 92,3 a 

 CV (%)  23,1 8,3 

Fonte: Autor, 2019. 
 
Figura 01 – Capim pé-de-galinha em resposta a utilização 

da mistura de ghyphosate + bioestimulante, avaliada aos 
10 dias após a aplicação (identificação na Tabela 1).  

 
Fonte: Autor, 2019. 

 
CONCLUSÃO 

O controle de capim pé-de-galinha é prejudicado com a 
utilização da mistura entre glyphosate+bioestimulante 
(Fertiactyl Pós®), enquanto que essa associação não 
afetou no controle de picão-branco.  
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Palavras-Chave: Herbicida, Compatibilidade, Eleusine indica. 
 

INTRODUÇÃO 
O glyphosate é o principal herbicida utilizado no mundo, 
caracterizado como não-seletivo, sistêmico e pós-
emergente. Atua no controle de plantas daninhas por meio 
da inibição da enzima 5-enolpiruvoilshikimate-3-fosfato 
sintase (EPSPs) (SENSEMAN, 2007). Com intuito de 
reduzir custos operacionais e mão-de-obra com constantes 
entradas na lavoura, além da diminuição dos danos nas 
linhas onde o pulverizador danifica com o rodado, o 
agricultor costuma realizar a mistura de agroquímicos no 
tanque de pulverização, com destaque a utilização do 
glyphosate com diferentes adubos foliares. A interação 
química/física entre os diferentes compostos ocorrerá, 
acarretando efeitos aditivos, sinérgicos ou antagônicos, o 
que impulsiona a realização de estudos para a 
compreensão de qual será o comportamento resultante no 
controle de plantas daninhas. Diante disso, o objetivo 
desse trabalho foi avaliar o controle de capim pé-de-galinha 
(Eleusine indica) em função da mistura de tanque do 
herbicida glyphosate com diferentes adubos foliares a base 
de N (nitrogênio), Zn (zinco), Mn (manganês), Fe (ferro), 
Si/K (silício e potássio) e Mo (molibdênio). 
 

METODOLOGIA 
O experimento, com fins de ensino/didático, foi realizado 
em casa de vegetação pertencente ao IFC Campus Santa 

Rosa do Sul durante o mês de março de 2019. O 
delineamento experimental adotado foi inteiramente 
casualizado, com três repetições. Plântulas de 2-4 folhas 
de capim pé-de-galinha foram transplantadas em bandejas 
plásticas (15 células) preenchidas com solo classificado 
como Gleissolo Melânico (volume/célula de 6 cm x 6 cm x 
6,5 cm de profundidade). Transcorrido uma semana do 
transplante, foi utilizado pulverizador costal para aplicação 
do herbicida glyphosate (620 g i.a/L) associado a diferentes 
adubos foliares em mistura de calda, descritos na Tabela 
1. Após aplicação, foi realizado avaliação visual de controle 
em duas épocas (4 e 10 dias após a aplicação - DAA). 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 
Aos 4 e 10 DAA, observou-se que as plântulas de capim 
pé-de-galinha submetidas aos tratamentos 5 e 6 
(glyphosate associado aos adubos a base de Fe e Mn, 
respectivamente) apresentaram menor percentagem de 
controle quando comparado a utilização do glyphosate 
isolado (tratamento 2).  Hipotetiza-se que, dentro da faixa 
de pH fisiológico (5 a 8), o glyphosate está carregado 
negativamente (VARGAS; ROMAN, 2006). Considerando 
que Fe e Mn são cátions, estes se ligam a molécula 
gerando quelatos, o que torna difícil a absorção pela 
cutícula das plantas, prejudicando o controle (Tabela 1 e 
Figura 1). Enquanto isso, os tratamentos 3, 7 e 8 
(glyphosate associado a N, Si/K e Mo), aos 10 DAA, 

apresentaram maior percentagem de controle da planta 
daninha. Acredita-se que, como são ânions, 
principalmente, não se ligam a molécula, não formando 
quelatos, além de causar uma acidificação da calda de 
aplicação, o que disponibiliza uma maior quantidade de 
moléculas ativas do herbicida glyphosate, aumentando 
assim, sua eficiência. 
 

Tabela 01 – Controle (%) de capim pé-de-galinha em 

resposta a utilização de glyphosate (620 g i.a/L) associado 
a diferentes adubos foliares em mistura de tanque, aos 4 e 
10 dias após aplicação (DAA). 

Ident. Trat. Dose 
p.c./ha1 

4  
DAA2 

10 
DAA 

1 Test. - 00,0 c 00,0 d 
2 Gly 0,4L 36,7 a 73,3 b 
3 Gly+N 0,4L+1500g 50,0 a 100,0 a 
4 Gly+Zn 0,4L+150ml 50,0 a 86,7 ab 
5 Gly+Mn 0,4L+900ml 4,0 bc 50,0 c 
6 Gly+Fe 0,4L+1500ml 18,3 b 50,0 c 
7 Gly+Si/K 0,4L+55ml 43,3 a 100,0 a 
8 Gly+Mo 0,4L+250ml 38,3 a 100,0 a 

 CV (%)  19,8 9,7 
1 p.c. (produto comercial – adubo foliar); 
2 Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não 
diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05).  
Fonte: Autor, 2019. 
 
Figura 01 – Plântulas de capim pé-de-galinha em resposta 

a utilização da mistura de ghyphosate + adubos foliares, 
avaliada aos 10 DAA (identificação na Tabela 1). 

 
Fonte: Autor, 2019. 

 

CONCLUSÃO 
O controle de capim pé-de-galinha por glyphosate é 
favorecido com a adição de nitrogênio, molibdênio e 
silício/potássio à calda, enquanto que a adição de ferro e 
manganês na calda, prejudica o controle da daninha. 
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Palavras-Chave: Planta daninha, Nitrogênio, Ipomoea grandifolia. 
 

INTRODUÇÃO 
A corda de viola (Ipomoea sp.) é umas das principais 
plantas daninhas no Brasil, porém apresenta reconhecida 
tolerância ao glyphosate, herbicida frequentemente 
utilizado pelos agricultores. Com intuito de potencializar a 
eficiência do controle químico para plantas de difícil 
controle, uma das estratégias é a utilização de adjuvantes 
a calda. Carvalho et al. (2008) demonstrou que a 
utilização de concentrações de ureia até 6 g/L melhorou a 
eficiência do glyphosate para o controle de trapoeraba 
(Commelina benghalensis), espécie também tolerante ao 
herbicida, indicando que tal benefício também possa ser 
similar a corda-de-viola. O glyphosate é comercializado 
em formulações como sal de isopropilamina (A) e sal de 
amônio (B), as quais apresentam diferenças estruturais 
(Figura 01), que possivelmente sejam afetadas de forma 
divergente a utilização da ureia no controle das plantas 
daninhas.  
 
Figura 01 – Estruturas químicas do glyphosate. A – sal de 

isopropilamina. B – sal de amônio. Fonte: Autor, 2019. 

(A)    (B)  
 
Para testar essa hipótese, esse trabalho tem como 
objetivo avaliar o controle de corda-de-viola com 
diferentes formulações de glyphosate (sal de 
isopropilamina e sal de amônio), associado ou não a 
utilização de ureia na calda de pulverização.  
 

METODOLOGIA 
O experimento foi conduzido em casa de vegetação 
pertencente ao IFC Campus Santa Rosa do Sul no 
período de março a maio/2019 em delineamento 
experimental inteiramente casualizado, com cinco 
repetições. As unidades experimentais constituíram-se de 
vasos plásticos com capacidade volumétrica de 1 L, os 
quais continham solo classificado como Gleissolo 
Melânico, onde posteriormente foi efetuado transplante de 
duas plântulas de corda-de-viola/vaso. Os tratamentos 
foram dispostos em esquema fatorial (2x2), sendo o fator 
A composto por diferentes formulações de glyphosate (sal 
de isopropilamina – ISOP; e sal de amônio - AMÔN), 
ambos ajustando a dose para atingir 720 g e.a. 
(equivalente ácido)/ha; e o fator B a utilização de ureia 
(com e sem) (20 g/L) na calda herbicida. Os tratamentos 
foram aspergidos em pós-emergência, quando as plantas 
atingiram o estádio de quatro folhas. Para isso, utilizou-se 
um aspersor costal, equipado com pontas tipo leque 
110.015, distribuindo-se volume de calda equivalente a 
150 L ha-1. Aos 6 e 17 dias após a aplicação dos 
tratamentos (DAT) foi realizada a avaliação do percentual 
de fitotoxicidade (FT). Para isso, utilizou-se uma escala 
percentual, em que zero representou ausência de 
sintomas e 100 a morte das plantas. Imediatamente após 

a avaliação de FT, cortaram-se as plantas rente ao solo 
para a obtenção da massa seca da parte aérea (MSPA). 
Para isso, colocou-se em estufa de circulação de ar 
quente a 60ºC por período de ±72 horas. Os resultados 
obtidos foram submetidos à análise de variância (p≤0,05). 
Quando constatada significância estatística, compararam-
se as médias pelo teste Tukey (p≤0,05). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Verificou-se interação entre os fatores para a variável FT 
aos 6 DAT, onde a utilização de glyphosate AMÔN (sugiro 
colocar a abreviação/designação na medotologia) 
proporcionou maiores valores de FT que ISOP na 
ausência da adição de ureia (Tabela 01), indicando maior 
velocidade de controle. No entanto, aos 17 DAT, não 
foram observadas diferenças entre os tratamentos, ou 
seja, apesar das diferenças iniciais na percentagem de 
controle, ao final, a utilização de ISOP acompanhado da 
ureia proporciona o mesmo controle do AMÔN isolado, ou 
seja, em termos econômicos, mostra-se mais vantajoso 
ao produtor optar pela ureia do que a compra de 
formulação de glyphosate de maior custo (AMÔN). 
 
Tabela 01 – Controle (%) de corda-de-viola em resposta a 

utilização de diferentes formulações de glyphosate (Sal de 
isopropilamina – ISOP e sal de amônio – AMÔN) com ou 
sem adição de ureia, avaliada aos 6 e 17 dias após a 
aplicação dos tratamentos (DAT). 

 6 DAT 17 DAT 

 COM SEM COM SEM 

ISOP. 33,0 Aa 17,0 Bb 99,4 99,2 
AMÔN. 40,0 Aa 42,0 Aa 100 100 

CV (%) 23,8 0,8 

* Médias seguidas pela mesma letra maiúscula nas 
colunas e minúsculas nas linhas não diferem entre si pelo 
teste de Tukey (p≤0,05). Fonte: Autor, 2019. 
 
Com relação a variável MSPA, observou-se apenas 
diferença entre a formulação ISOP (0,69 g) e AMÔN (0,46 
g) (CV = 14,2 %) (dados não apresentados em tabela). 
Este resultado pode ser devido a maior velocidade de 
controle, observada na FT para AMÔN, 
consequentemente, com a morte mais precoce das 
plantas, houve menor acúmulo de MSPA.  
 

CONCLUSÃO 
A utilização de sal de isopropilamina proporciona menor 
velocidade inicial de controle de Ipomoea grandifolia em 
comparação ao sal de amônio, especialmente sem a 
adição de ureia.   
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Palavras-Chave: Antracnose, Musa spp., pós-colheita. 
 

INTRODUÇÃO 
Entre as culturas de maior importância social, econômica 
e cultural no Brasil, com grande utilização de defensivos 
químicos, destaca-se a banana (Musa spp.). Apesar 

desse cenário de relevância, verificamos que a 
produtividade nacional é baixa frente ao potencial 
produtivo da cultura. Isso, em parte, decorre do ataque de 
fitopatógenos como Colletotrichum musae, agente causal 
da doença antracnose, responsável pela deterioração dos 
frutos durante o transporte, armazenamento e 
comercialização. Dessa forma, a busca por técnicas de 
controle da antracnose (Colletotrichum musae) de menor 
toxicidade à saúde humana e impacto ambiental é 
essencial para o desenvolvimento de sistema sustentável 
na produção da banana. Entre essas estratégias, com 
grande potencial para uso na agricultura e que ainda 
carecem de estudos de eficiência temos a utilização de 
indutores de resistência. Assim, o objetivo do trabalho foi 
avaliar a atividade antifúngica in vitro de indutores de 
resistência no crescimento micelial de Colletotrichum 
musae. 

 

METODOLOGIA 
O trabalho foi conduzido nos laboratórios de 
Fitossanidade e Biologia pertencente ao Instituto Federal 
Catarinense Campus Santa Rosa do Sul no período de 
fevereiro a novembro de 2018. O experimento in vitro foi 
conduzido em delineamento inteiramente casualizado, 
com sete repetições. A unidade amostral foi uma placa de 
Petri com meio de cultura batata-dextrose-ágar (BDA) e 
os seguintes tratamentos: controle; Bacillus subtilis – BS 
10 mL de produto comercial (p.c.) L-1); Acibenzolar-S-metil 
- ASM (60 mg p.c. L-1); e Saccharomyces cerevisiae – SC 
(1 mL p.c.L-1). Para o estudo, as placas foram inoculadas 
com um disco de micélio proveniente de uma colônia pura 
de Colletotrichum musae com 5 dias a 25±2ºC, 
fotoperíodo de 12h, isolado anteriormente de frutos com o 
sintoma da doença. Os discos de micélio utilizados tinham 
5mm de diâmetro, sendo extraídos com auxílio de um 
sulcador de inox. Os tratamentos descritos anteriormente 
foram vertidos ao meio fundente (BDA), com exceção do 
controle. Em seguida, mantiveram-se as placas a uma 
temperatura de 25±2ºC com fotoperíodo de 12h em 
estufas incubadoras tipo BOD. A avaliação do 
crescimento micelial foi determinada por meio da medição 
do diâmetro das colônias (média de duas medidas 
diametralmente opostas), com auxílio de um paquímetro, 
às 120 horas após a repicagem, sendo posteriormente 
quantificada a percentagem de inibição do crescimento 
micelial em relação ao tratamento controle. 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 
Observou-se efeito dos indutores de resistência na 
inibição do crescimento micelial de Colletotrichum musae, 

especialmente para BS (Tabela 01). Estes resultados 
estão relacionados com a produção de lipopeptídeos pela 
bactéria, que atuam nas membranas celulares das 
estruturas reprodutivas do fungo, induzindo o 
alongamento anormal das hifas, além de edemas e 
rupturas conidiais (SRIKHONG et al., 2018).  Já o indutor 
a base de SC não diferiu do controle na avaliação do 
crescimento micelial. Estudo realizado por Gurgel et al. 
(2017) com indutores de resistência no controle da 
antracnose do bastão do imperador (Etlingera elatior), 
onde avaliou-se a atividade de β-1,3-glucanase, proteínas 
de defesa relacionadas a indução de resistência, não 
identificaram diferença significativa na variável com a 
utilização do produto a base de SC, consequentemente 
não houve ação dessas enzimas sobre os componentes 
(1,3)-β-glucano e quitina da parede celular de fungos, que 
poderiam atuar diretamente na supressão do patógeno. 
 
Tabela 01 – Efeito de indutores de resistência na inibição 
(%) do crescimento micelial de Colletotrichum musae, 
avaliado as 120 horas após a repicagem em placas de 
Petri. Médias obtidas de sete repetições em relação ao 
controle. 

Tratamentos Dose (p.c.L-1)1 ICM (%)2 

Controle - 0 c 
Bacillus subtilis 10 ml 76,79 a 
Acibenzolar-S-metil 60 mg 53,58 b 
Saccharomyces 
cerevisiae 

1 ml 1,93 c 

CV (%) 7,11 
1 Produto comercial. 2 Médias seguidas pela mesma letra 
nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(p≤0,05). Fonte: Autor, 2018. 
 

CONCLUSÃO 
Os indutores de resistência BS e ASM foram os 
tratamentos mais eficientes na inibição do crescimento de 
Colletotrichum musae, indicando estratégia promissora no 
controle da antracnose da banana em pós-colheita. 
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Palavras-Chave: Maranta arundinacea, Invasora, Competição. 
 

INTRODUÇÃO 
A araruta (Maranta arundinaceae), planta medicinal 

pertencente a Família Marantaceae, destaca-se como 
uma das espécies de maior conteúdo de inulina (45,83% 
em base seca) (ROSSI et al., 2011). A araruta já foi muito 
cultivada no passado, porém perdeu espaço nas últimas 
décadas devido à concorrência de outras féculas 
produzidas a nível industrial como mandioca e trigo. A 
possibilidade de utilização em outras áreas, além da 
indústria alimentícia, como na fabricação de nanowhiskers 
a partir da fibra da planta (SÁ et al., 2014) combinada com 
a elevação atual dos preços internacionais e de 
programas de resgate cultural, favorecem o aumento no 
interesse dos produtores em cultivá-la novamente. Mesmo 
com a crescente importância da cultura, percebe-se que 
ainda são escassos os estudos científicos sobre o manejo 
dela, não sendo conhecido até o momento, por exemplo, 
qual é efeito das plantas daninhas sobre a cultura. Diante 
disso, foi realizado esse trabalho com o objetivo de 
quantificar o efeito da interferência das plantas daninhas 
sobre a produtividade da cultura da araruta. 
 

METODOLOGIA 
O experimento foi conduzido em área experimental 
pertencente ao Instituto Federal Catarinense Campus 
Santa Rosa do Sul durante novembro de 2017 a junho de 
2018. O delineamento experimental adotado foi blocos 
casualizados, com quatro repetições. Cada unidade 
experimental apresentou área de 3,75 m2 (2,5m x 1,5m), 
sendo que as mudas foram transplantadas com 1-2 
folhas, seguindo o espaçamento de 0,5 x 0,5m. Os 
tratamentos foram: controle (cultura mantido no limpo por 
meio de capinas a cada 15 dias, representando que a 
cultura ficou livre da interferência das plantas daninhas) e 
convivência (sem controle das plantas invasoras). 
Realizou-se a colheita aos 240 dias após o transplante, 
época em que avaliou-se a produção de massa fresca de 
rizomas. Para isso, aleatoriamente foram escolhidas três 
plantas/parcela, onde realizou-se a quantificação da 
produção, extrapolando os valores obtidos para 1 ha. 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 
Observou-se que a presença de plantas daninhas na 
cultura reduziu 85% a produtividade da araruta (Tabela 
01), indicando que a competição interespecífica por água, 
nutrientes e luz é extremamente prejudicial para a 
produção da cultura. A produtividade obtida no 
experimento foi considerada baixa, mesmo no ambiente 
livre da interferência de plantas daninhas (13,52 ton/ha) 
(Tabela 01), uma vez que a média brasileira encontra-se 
entre 20-23 ton/ha (NEVES et al., 2005), demonstrando 
que outros fatores, possivelmente ligados a qualidade de 

solo e/ou manejo cultural também podem ter prejudicado 
a cultura para a expressão do máximo potencial produtivo. 
 
Tabela 01 – Produtividade da araruta (t/ha) em resposta a 

interferência das plantas daninhas, avaliado aos 240 dias 
após o transplante das mudas. 

Plantas daninhas Produtividade (t/ha) 

Convivência 1,98 b1 
Controle 13,52 a 

CV (%) 20,9 
1 Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não 
diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05). 
Fonte: Autor, 2018. 
 
Figura 01 – Unidades experimentais com (esquerda) e 

sem interferência das plantas daninhas, aos 120 dias 
após o transplante das mudas de araruta. 

 
Fonte: Autor, 2018. 
 

CONCLUSÃO 
A presença de daninhas no cultivo de araruta interfere 
diretamente na produtividade da cultura.  
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Palavras-Chave: Herbicida, Galinsoga parviflora, qualidade química. 
 

INTRODUÇÃO 
A utilização de água de boa qualidade, com parâmetros 
químicos e físicos dentro dos padrões aceitáveis, é 
extremamente importante para aumentar a eficiência da 
pulverização agrícola, visto que a água imprópria para este 
fim pode provocar em alguns herbicidas, por exemplo, 
modificações em seu princípio ativo, podendo interferir na 
sua eficiência. Essa característica pode ser abordada sob 
dois aspectos: a qualidade química da água (pH, dureza e 
íons dissolvidos) e a qualidade física (presença de argila e 
matéria orgânica) (THEISEN; RUEDELL, 2004). 
Dependendo do local de captação da água, seja 
proveniente da entrada de água do mar, contaminando o 
manancial; ou da escassez do recurso, frequentemente 
observada em regiões áridas e semi-áridas, temos 
incremento na concentração de sais no ambiente. Em 
virtude dessa condição, o agricultor acaba utilizando água 
de menor qualidade na pulverização, o que gera incertezas 
sobre a efetividade do controle fitossanitário. Além disso, 
outro fator que pode influenciar é a presença de poeira 
sobre as folhas, já relatada por Damanakis et al. (1970), 
reduzindo cerca de 50% a eficiência do herbicida paraquat. 
Considerando a influência de tais fatores (qualidade de 
água e poeira na superfície foliar) sobre os resultados da 
pulverização, gerou-se a necessidade desse trabalho que 
tem por objetivo avaliar o efeito associado de água salina 
e poeira sobre as folhas no controle de picão-branco por 
meio do herbicida glyphosate. 

 

METODOLOGIA 
O experimento, com caráter de ensino/didático, foi feito em 
casa de vegetação pertencente ao IFC Campus Santa 
Rosa do Sul durante o mês de março de 2019. O 
delineamento experimental adotado foi inteiramente 
casualizado, com três repetições. Plântulas de 2-4 folhas 
de picão-branco foram transplantadas em bandejas 
plásticas (15 células) preenchidas com solo classificado 
como Gleissolo Melânico. Transcorrido uma semana do 
transplante, foi utilizado pulverizador costal para aplicação 
do glyphosate (620 g i.a/L) (dose de 0,4 L/ha). A calda 
herbicida foi preparada utilizando água potável (Trat. 2) e 
água salina (34,6 g NaCl/L) (Trat. 3). Para esse último 
tratamento, antes da pulverização também foi distribuído 
argila sobre as folhas (3 g) simulando uma condição de 
poeira sobre a superfície foliar, frequentemente observada 
em beiras de lavouras. Após aplicação, foi realizado 
avaliação visual de controle em duas épocas (4 e 10 dias 
após a aplicação - DAA). 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 
Observou-se aos 10 DAA, que a calda de glyphosate 
associado com água salina + poeira sobre as folhas reduziu 
o controle de picão-branco em até 90% (Tabela 01 e Figura 
01). A presença de sais na água, principalmente o cloreto 
de sódio (NaCl), modifica a composição desta, tornando-a 
uma água dura, onde seu pH resultante é neutro á alcalino, 
prejudicando a eficiência do glyphosate, que requer pH 
mais ácidos (SENSEMAN, 2007). Combinado a esse fator, 
o herbicida possivelmente teve sua absorção reduzida, 
uma vez que moléculas de glyphosate também podem ser 
adsorvidas nos minerais da argila, inativando sua ação no 
controle da planta daninha.  
 
Tabela 01 – Controle (%) de picão-branco por meio do 

herbicida glyphosate em resposta ao efeito associado de 
água salina e poeira sob as folhas (AS+PF), avaliada aos 
4 e 10 dias após aplicação (DAA). 

Ident. Tratamento 4  
DAA 

10 
DAA 

1 Test. 0,0 b 0,0 c 
2 Água potável 10,0 a 86,7 a 
3 AS+PF 8,3 a 9,3 b 

 CV (%) 27,2 10,6 

* Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não 
diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05).  
Fonte: Autor, 2019. 
 
Figura 01 – Plântulas de picão-branco em resposta a 

utilização do glyphosate com calda herbicida preparada 
com água potável (2) e água salina combinada com poeira 
na superfície foliar (3).  

 
Fonte: Autor, 2019. 
 

CONCLUSÃO 
A utilização de água com elevado teor de sais associado a 
presença de poeira sobre as folhas interfere negativamente 
no controle de plantas daninhas como o picão-branco. 
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Palavras-Chave: Fitotoxicidade, Carryover, Solo. 
 

INTRODUÇÃO 
O solo é o destino final dos produtos químicos usados na 
agricultura, sejam eles aplicados diretamente no solo ou 
aplicados na parte aérea das plantas. Ao entrarem em 
contato com o solo, os herbicidas estão sujeitos a 
processos físico-químicos que regulam seu destino no 
ambiente (CARVALHO et al., 2010). O tempo em que um 
herbicida permanece ativo no solo é de fundamental 
importância para a determinação do período de controle de 
plantas daninhas, bem como na identificação do possível 
potencial desse resíduo no solo sob a cultura sucessora 
(KARAM, 2005). Entre os vários fatores que estão 
relacionados a degradação dos herbicidas no solo e 
consequente comportamento no ambiente, destaca-se o 
tipo de solo e a molécula herbicida, sendo os pontos alvos 
desse estudo didático. O objetivo desse trabalho foi avaliar 
a influência de possível efeito residual no solo pós-
aplicação de diferentes herbicidas (2,4-D, glyphosate e 
sulfentrazone) sobre o desenvolvimento inicial de duas 
espécies semeadas subsequentemente (girassol e feijão), 
bem como análise do banco de sementes de plantas 
daninhas.  
 

METODOLOGIA 
O experimento, com caráter de ensino/didático, foi feito em 
casa de vegetação pertencente ao IFC Campus Santa 

Rosa do Sul durante março a abril de 2019. O delineamento 
experimental adotado foi inteiramente casualizado, com 
seis repetições. Primeiramente, foi efetuado a aplicação de 
diferentes herbicidas (1,2 L produto comercial/ha), 
descritos na Tabela 1, sob dois tipos de solo (arenoso e 
argiloso) alocados em bandejas plásticas de 15 células.  
 
Tabela 01 – Tratamentos herbicidas pulverizados em dois 

tipos de solo, previamente ao plantio de girassol e feijão.   

Identificação Tratamento Tipo de solo 

1 Testemunha Arenoso 
2 2,4-D Arenoso 
3 Glyphosate Arenoso 
4 Sulfentrazone Arenoso 
5 Testemunha Argiloso 
6 2,4-D Argiloso 
7 Glyphosate Argiloso 
8 Sulfentrazone Argiloso 

Fonte: Autor, 2019. 
 
Após 4 dias após a pulverização dos herbicidas, foi 
realizado semeadura de duas culturas de importância 
econômica (girassol e feijão). Posteriormente, aos 12 dias 
após a aplicação (DAA) foi registrado digitalmente o 
desenvolvimento inicial das plântulas (Figura 01), sendo 
que o comportamento das plântulas em resposta ao 
residual dos herbicidas foi comparado por meio de análise 
descritiva.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Observa-se que as bandejas submetidas a aplicação de 
glyphosate (trat. 3 e 7) não diferiram da testemunha (Figura 
01), ou seja, o produto não apresentou efeito residual em 
ambos os tipos de solo. Já, os herbicidas 2,4-D e 
sulfentrazone apresentaram residual, prejudicando a 
germinação das espécies, especialmente no solo arenoso. 
Tais resultados possivelmente estão relacionados ao maior 
número de cargas e capacidade de trocas iônicas 
presentes no solo argiloso, o que aumenta a retenção de 
moléculas, reduzindo a disponibilidade para absorção 
pelas plantas e consequente efeito sobre as mesmas. 
 
Figura 01 – Sintomatologia resultante de diferentes 

herbicidas em plantas de girassol e feijão, identificados na 
Tabela 1, avaliada aos 12 dias após a aplicação. 

 
Fonte: Autor, 2019. 
 

CONCLUSÃO 
O glyphosate não apresenta efeito residual no solo sobre 
as plantas, enquanto que herbicidas como o 2,4-D e 
sulfentrazone apresentam resíduo prejudicial sob o 
desenvolvimento inicial de girassol e feijão, principalmente 
em solos arenosos.  
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Palavras-Chave: Controle químico, Planta daninha, Maranta arundinacea. 
 

INTRODUÇÃO 
As plantas daninhas são um dos principais problemas na 
busca de elevados tetos produtivos da araruta (Maranta 
arundinacea), uma vez que essas plantas competem por 
recursos de água, luz e nutrientes, prejudicando o 
desenvolvimento da cultura. O manejo mecânico com uso 
de enxadas, roçadeiras e cultivadores, mesmo com uma 
série de limitações como baixo rendimento, maior 
dificuldade de eliminação das daninhas na linha de plantio, 
eventuais danos causados às raízes superficiais da cultura, 
a dispersão de propágulos para áreas não infestadas, 
exposição do solo a erosão e formação de camadas 
adensadas no solo (SILVA et al., 1999), tem sido a principal 
estratégia de controle, pois não existem herbicidas 
registrados para utilização dentro da cultura. Para ampliar 
as alternativas de manejo de plantas daninhas, bem como 
favorecer a obtenção de maiores produtividades, realizou-
se esse estudo que tem por objetivo avaliar a seletividade 
de herbicidas aplicados em pós-emergência na araruta. 
 

METODOLOGIA 
O experimento foi conduzido em casa de vegetação 
pertencente ao IFC Campus Santa Rosa do Sul no período 
de setembro a dezembro/2018 em delineamento 
experimental casualizado, com seis repetições; utilizando-
se solo classificado como Gleissolo Melânico. 
Primeiramente, propágulos de araruta de peso semelhante 
(±5 g) (Figura 1) foram plantados em profundidade de 1,5 
cm em bandejas de 15 células (180 ml/célula). Após a 
emergência e estabelecimento das plântulas, foi realizado 
o transplante para os vasos com capacidade volumétrica 
de 1 litro, devidamente perfurados. Os tratamentos foram 
compostos de diferentes mecanismos de ação herbicida: 
testemunha, inibidor da acetil-CoA carboxilase - ACCase 
(sethoxydim – 1,2 L p.c./ha), inibidor da acetolactato 
sintase - ALS (imazethapyr – 1 L p.c./ha) e inibidor de 
carotenoides (mesotrione – 0,3 L p.c./ha). Adicionou-se à 
calda de pulverização adjuvante não-iônico (Assist®) na 
proporção de 0,5% v/v. Os tratamentos herbicidas foram 
aspergidos em pós-emergência, quando as plantas 
atingiram o estádio de duas folhas. Para isso, utilizou-se 
um aspersor costal, equipado com pontas tipo leque 
110.015, distribuindo-se volume de calda equivalente a 150 
L ha-1. Aos 28 dias após a aplicação dos tratamentos (DAT) 
foi realizada visualmente a avaliação do percentual de 
fitotoxicidade (FT). Para isso, utilizou-se uma escala 
percentual, em que zero representou ausência de sintomas 
e 100 a morte das plantas. Imediatamente após a avaliação 
de FT, cortaram-se as plantas rente ao solo para a 
obtenção da massa seca da parte aérea (MSPA). Para 
isso, colocou-se em estufa de circulação de ar quente a 
60ºC por período de ±72 horas. Os resultados obtidos 
foram submetidos à análise de variância (p≤0,05). No caso 
de ser constatada significância estatística, compararam-se 
as médias pelo teste Tukey (p≤0,05). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Verificou-se diferença significativa entre os valores de FT e 
MSPA dos tratamentos (Tabela 01). Os herbicidas 
mesotrione e imazethapyr provocaram maior fitotoxidez e 
menor produção de MSPA à cultura da araruta, enquanto 
que o sethoxydim não diferiu da testemunha para as 
variáveis analisadas, ou seja, não houve FT aparente, nem 
alteração da MSPA resultante da utilização do herbicida 
representante dos inibidores da ACCase (Tabela 01). Esse 
grupo caracteriza-se pelo controle exclusivo de plantas 
gramíneas em função da presença do tipo eucariótico da 
ACCase presente nessas plantas, diferentemente das 
plantas dicotiledôneas que possuem a forma procariótica 
da enzima no cloroplasto (VIDAL, 1997). 
 
Tabela 01 – Fitotoxicidade (%) de herbicidas à cultura da 

araruta e matéria seca da parte aérea (g), avaliada aos 28 
dias após a aplicação dos tratamentos (DAT). 

Tratamento Dose 
(p.c./ha) 

FT (%) MSPA (g) 

Testemunha - 0,0 b1 11,2 a 
Sethoxydim 1,2 L 0,0 b 11,3 a 
Mesotrione 0,3 L 17,0 a 9,9 b 
Imazethapyr 1,0 L 20,9 a 9,8 b 

CV (%)  29,4 4,4 
1 Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não 
diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05); p.c. (produto 
comercial). Fonte: Autor, 2018. 
 
Figura 01 – Propágulo de araruta com brotação aparente 

(A) e sintomatologia resultante do uso de herbicidas (B). 

 
Fonte: Autor, 2018. 

CONCLUSÃO 
O herbicida sethoxydim é seletivo para a araruta, portanto, 
pode ser utilizado como opção de controle de plantas 
daninhas (gramíneas) em pós-emergência da cultura. 
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Palavras-Chave: Cromatografia gasosa, conservação, temperatura.  

 

INTRODUÇÃO 
O cultivo da amoreira-preta é de grande potencial para as 
regiões brasileiras com período de inverno acentuado e 
favorável para pequenas propriedades agrícolas. O 
conhecimento de processos fisiológicos que ocorrem 
durante a pós-colheita é essencial para determinar as 
estratégias de conservação. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar o efeito da temperatura de armazenamento na taxa 
de respiração de amora-preta. 
 

METODOLOGIA 
O experimento foi realizado no município de Canoinhas–
SC (26º10’38”S, 50º23’24”W, a 839 m de altitude), onde 
foram utilizadas amoras-pretas orgânicas, colhidas no 
estádio maduro, no mês de novembro de 2017. Foram 
realizadas análises diárias das taxas de respiração e 
produção de etileno durante 5 dias, acondicionadas em 
recipientes plásticos com volume de 480mL (11 frutos por 
recipiente), a 0, 10, 20, 30 e 40ºC com umidade relativa 
80±5%. Após 60 min, alíquotas gasosas dos recipientes 
(1mL) foram injetadas em um cromatógrafo a gás Varian, 
modelo CP‑ 3800. Por meio da diferença nas 

concentrações de CO2, no interior do recipiente, 
prontamente após o seu fechamento e depois de 25 min, 
foram obtidas as taxas respiratórias (nmol de CO2 kg-1 s-1). 
Os dados foram submetidos à análise estatística com 
auxílio do programa Statistical Analysis System - SAS e 
comparadas pelo teste LSD (P<0,05). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Ocorreu um aumento na taxa respiratória com o acréscimo 
na temperatura de armazenamento de 0 a 30ºC e um 
decréscimo na temperatura de armazenamento de 30 a 
40ºC (Figura 1). Os valores do quociente de respiração 
(Tabela 1) apontam que nas temperaturas de 0 a 20ºC, 
este quociente alcançou valores semelhantes. Já nas 
temperaturas de 20 a 40ºC, observou-se a diminuição do 
quociente de respiração. Este comportamento ocorre por 
conta das reações bioquímicas de enzimas. Com o 
aumento da temperatura a atividade enzimática declina. 
 

 
 

Figura 01 – Efeito da temperatura de armazenamento na 

taxa respiratória (mL CO2 kg-1h-1) em amora-preta. 

 
Fonte: PANSERA-ESPINDOLA, 2017. 
 
Tabela 01 – Quociente de temperatura de respiração em 

função da temperatura, em amoras-pretas armazenadas 
por 24 h sob 0, 10, 20, 30 e 40°C. 

 

Fonte: PANSERA-ESPINDOLA, 2017. 
 

CONCLUSÃO 
A temperatura de 0°C teve a menor taxa de respiração, 
apresentando o maior potencial de armazenamento, o 
aumento de 0 para 10°C aumenta em 2,6 vezes a 
respiração e o de 10 para 20°C triplica a taxa respiratória 
representando a influência da temperatura no metabolismo 
dos frutos. 
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Palavras-Chave: Custo de produção, Receita, Produtividade. 
 

INTRODUÇÃO 
O estado de Santa Catarina é responsável por 8,9% do 
volume do leite produzido no país, ficando na quinta 
posição no ranking nacional, atrás de Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul, Paraná e Goiás. No ano de 2017, os 
catarinenses produziram 2,979 bilhões de litros de leite 
(IBGE 2017), sendo que a maior parte da produção está 
concentrada nas pequenas propriedades de agricultores 
familiares. 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. 
 

METODOLOGIA 
O presente estudo foi realizado pelo segundo ano 
consecutivo na Fazenda Daros, situada no município de 
Santa Rosa do Sul-SC, no período de janeiro a dezembro 
de 2018. 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 
20 vacas em lactação. Na primeira etapa do trabalho foi 
realizado um levantamento das condições atuais da 
propriedade em termos de gerenciamento econômico, 
infraestrutura, número/categorias de animais, manejos: 
alimentar, reprodutivo e sanitário, bem como, foram 
formuladas planilhas para anotações de todas as despesas 
e receitas da propriedade, fichas individuais para cada 
animal e planilhas para o controle zootécnico. Nessa 

segunda etapa as planilhas foram aperfeiçoadas de acordo 
com as necessidades da propriedade, bem como, foi criado 
um novo logotipo para Fazenda Daros.  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 doze meses de estudo, as vacas em lactação 
apresentaram uma produtividade média de 15,04 litros de 
leite por dia, enquanto que o ECC médio nesse período foi 
de 3,25 o que é considerado pelos autores como bom ou 
regular. Já o peso vivo médio das vacas foi de 386 Kg. A 
alimentação como no primeiro ano de estudo continua 
sendo o item que mais onera os custos na propriedade, 
nessa etapa foi responsável por 64,57% das despesas 
operacionais, valor superior do encontrado por Lopes et.al. 
(2004), que foi de 60,62%. Enquanto que a mão de obra 
representou 16,10% 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$ 1,16. 
O produtor também realizou a venda de animais como 
bezerros machos e vacas de descarte, o que representou 
3,85% da receita obtida durante os meses analisados.  O 
total das receitas foi R$ 108.836,96 e as despesas foram 
R$ 78.966,56 que representou ao final do período uma 
receita líquida para o produtor de 31,14% do total investido. 
 

CONCLUSÃO 
A atividade leiteira na propriedade continua viável, o 
controle de todos os custos e receitas, além, do controle 
zootécnico do rebanho, são fundamentais para o 
gerenciamento do desempenho econômico e financeiro.  
Através de uma boa gestão e análise econômica, o 
produtor pode embasar as decisões a serem tomadas, 
controlar de forma mais eficaz as receitas e despesas, 
reinvestir na propriedade e manter a atividade leiteira como 
um negócio rentável.  

REFERÊNCIAS 
BRASIL. IBGE https://www.ibge.gov.br/estatisticas-
/economicas/agricultura-e-pecuaria/9107-producao-da-
pecuaria-municipal.html. Acesso em: 18/07/2019 
LOPES, M.A et al. Efeito do tipo de sistema de criação 
nos resultados econômicos de sistemas de produção 
de leite na região de Lavras (MG). Revista Ciência e 

Agrotecnologia, Lavras, v. 28, n. 5, p.1177-1189, 2004. 
LOPES, M.A.; CARDOSO, M.G.; DEMEU, F.A. Influência 
de diferentes índices zootécnicos na composição e 
evolução de rebanhos bovinos leiteiros. Ciência 
Animal Brasileira, Goiânia, v.10, n.2, p.446-453, abr./jun. 

2009.

 

ISSN: 2526-4044 p. 1020 - 1125

https://www.ibge.gov.br/estatisticas-/economicas/agricultura-e-pecuaria/9107-producao-da-pecuaria-municipal.html
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-/economicas/agricultura-e-pecuaria/9107-producao-da-pecuaria-municipal.html
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-/economicas/agricultura-e-pecuaria/9107-producao-da-pecuaria-municipal.html


8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

 

PROPAGAÇÃO DE ACEROLEIRA (MALPIGHIA SPP.) POR ESTAQUIA AVALIANDO O 
COMPRIMENTO, DIÂMETRO DE ESTACAS E CONCENTRAÇÕES DE AIB EM CASCA DE 

ARROZ QUEIMADA DENTRO DE CASA DE VEGETAÇÃO  
Otávio Homem Cardoso1, Airton Luiz Bortoluzzi2, Ivar Antonio Sartori3 

1-5 IFC/AGRONOMIA/CAMPUS SANTA ROSA DO SUL/E-MAIL: 
otaviohomemcardoso1@hotmail.com, airton.bortoluzzi@ifc.edu.br, ivar.sartori@ifc.edu.br 

PALAVRAS-CHAVE: Frutíferas silvestris, Botânica econômica, Flora nativa, Alimentação alternativa. 
 

INTRODUÇÃO 
A flora brasileira é rica em frutas comestíveis, constituindo 
um patrimônio genético e cultural de inestimável valor, 
destacando espécies como a aceroleira (Malpighia spp), 
que contém alta concentração de vitamina C sendo muito 
apreciada em sucos e geleias. 
Estudos recentes com propagação de aceroleira no IFC 
Campus Santa Rosa do Sul demonstraram que a 
utilização de ranhuras na base + estiolamento dos ramos 
+ ácido Idol Butírico demostrou ser a técnica mais 
eficiente, pois proporcionou um índice maior de pega das 
mudas, porém devido ao alto custo do ácido e de 
dificuldade por parte do produtor obter se torna inviável. 
Além da propagação, outro fator limitante é o substrato, 
meio de crescimento das raízes, e um dos principais 
desafios devido a seu custo.  
A região de estudo tem facilidade de obtenção das 
matérias primas, como casca de arroz queimada, argila e 
turfa de grande disponibilidade dos produtores da região 
de estudo. O presente projeto visou testar a casca de 
arroz queimada e métodos de formação de mudas para 
propagar vegetativamente plantas de aceroleira 
(Malpighia spp.) por estaquia em casa de vegetação com 
três diferentes comprimentos, diâmetros e com uso de 
AIB. 

METODOLOGIA 
O experimento foi conduzido em casa de vegetação do 
IFC Campus Santa Rosa do Sul, localizado na 
comunidade de Vila Nova, no município de Santa Rosa do 
Sul/SC. O delineamento experimental adotado foi o 
completamente casualizado, em esquema fatorial 3 x 2, 
utilizando três diferentes tamanhos de estacas: 0,25 cm 
de diâmetro; 0,45 cm de diâmetro e 0, 75 cm de diâmetro; 
com  0 m.g.L-1 AIB e 3000 m.L-1 AIB, com 06 repetições 
por tratamento, totalizando 18 unidades experimentais. O 
substrato casca de arroz queimada foi utilizado como 
padrão para todos os tratamentos. As estacas foram 
coletadas de plantas com seis anos de idade e foram 
preparadas com ranhuras na base. A estaquia foi 
realizada em maio de 2018 sendo os ramos coletados da 
parte apical, media e intermediaria entre 10 e 20 cm de 
comprimento, sendo retirados da porção mediana dos 
mesmos. Foram coletados dados experimentais relativos 
ao número de folhas massa úmida e seca de raízes e 
parte aérea. Foram utilizados potes de polietileno, com 
altura de 15,0cm e com capacidade de 1,7 litros, 
preenchidos integralmente com o referido substrato. Nos 
tratamentos com ácido indolbutírico (AIB), foi realizada a 
imersão de 3,0cm da base das estacas nesta solução 

3000 mg L-1, durante dez segundo. A irrigação na casa de 
vegetação foi realizada por um conjunto de 
microaspersores, acionados para nebulizar o ambiente 
em horários previamente definidos, às 08:00h, 12:00h, 
17:00h e 01:00h, por três minutos em cada período, 
visando manter a umidade dos substratos. Assim como a 
adubação, os demais tratos culturais, como o controle 
manual de plântulas espontâneas, foram realizados 
uniformemente em todos os tratamentos. As análises 
estatísticas serão realizadas pelo sistema ASSISTAT 

versão 7.7, (SILVA & AZEVEDO, 2009) ao nível de 5% de 

probabilidade de erro e, em caso de significância foi 
aplicado para separação de médias o teste de Tukey. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Conforme tabela 1, com dados médios de número de 
plantas para o mês de julho, verificou-se maior brotação 
nos tratamentos com estacas de 0,45 e 0,75 cm.  No mês 
de agosto observou-se paralização do crescimento das 
brotações para estacas de 0,75 cm e aumento nas esta-
cas de 0,45 e 0, 25 cm de diâmetro. Isto se deve a maior 
concentração de fitorreguladores nas estacas terminais. O 
experimento foi instalado do fim do outono, passando o 
inverno sem crescimento radicular e baixa taxa fotossinté-
tica. Com advento da primavera em setembro e outubro a 
porcentagem de brotação foi maior para estadas com 0,45 
cm de diâmetro.  
  
.Tabela 1 – Média de contagem de folhas para estacas 
com três diferentes tamanhos de estacas (0,25 cm, 0,45 
cm e 0, 75 cm) e com e sem aplicação de AIB para 
parâmetros de Massa média úmida e seca (g) do sistema 
radicular e folhas de mudas de aceroleira (Malpighia spp.) 
propagadas por estaquia em casca de arroz queimada em 
vasos em casa de vegetação com controle de irrigação. 
Santa Rosa do Sul, SC. 15 de março de 2019.). 

 
CONCLUSÃO 

O porcentual de mudas viáveis foi maior para os 
tratamentos de estacas pequenas e médias sem 
aplicação de AIB. A casca de arroz queimada não 
responde a aplicação de AIB. 
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Tabela 1 -  Média de contagem de folhas para estacas com três diferentes tamanhos de estacas (0,25 
cm, 0,45 cm e 0, 75 cm) e com e sem aplicação de AIB para parâmetros de Massa média úmida e seca 
(g) do sistema radicular e folhas de mudas de aceroleira (Malpighia spp.) propagadas por estaquia em 
casca de arroz queimada em vasos em casa de vegetação com  controle de irrigação. Santa Rosa do 
Sul, SC. 15 de março de 2019. 

Diâmetro das 
estacas (cm) 

AIB 
(mg.L-1) 

Número 
de folha 

Massa 
úmida da 

folha 

Massa 
úmida da 

raíz 

Massa 
seca da 

folha 

Massa 
seca da 

raíz 

% de mudas 
viáveis 

Tamanho da 
estaca 

Concentração 15 Mar 2019 Mar 2019 Mar 2019 15 mar 15 mar 15 mar 

Pequena 0,25 
0  82,83 b 13,51 b 10,20 b 1,97 c  0,51 b 89,47 a 
3000 56,56 c 10,56 c 9,02 c 1,42 d 0,43 b 61,11 c 

Média  
0,45 

0 111,78 a 19,08 a 12,49 a 4,17 a 1,18 a 88,89 a 
3000 60,39 c  11,57 c 7,80 d 2,48 b 0,63 b 72,22 b 

Grande  
0,75 

0 14,33 d 5,06 d 3,58 e  0,92 e 0,22 c 16,67  d 
3000 0,00 e 0,00 e 0,00 f 0,00 f 0,00 d 0,00     e  

Média  54,32 9,96 7,18 1,83 0,50 54,72 

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

de Tukey. 
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INTRODUÇÃO 
A região do litoral sul catarinense apresenta a atividade 
de apicultura e meliponicultura inserida nos seus arranjos 
produtivos locais. Dentre as atividades inerentes aos 
Institutos Federais, está a Extensão, que é um dos meios 
de interligação entre o que está ocorrendo nas áreas do 
Ensino e Pesquisa a comunidade. A promoção de 
encontros que unam todos os agentes envolvidos 
(pesquisadores, produtores e alunos) nas atividades de 
apicultura e meliponicultura, é uma das formas de 
extensão promissora, por permitir que esses consigam 
dialogar e levantar futuras necessidades para o 
desenvolvimento regional. Para o objetivo de aproximar 
os apicultores, meliponicultores, órgãos de extensão de 
Santa Catarina com o IFC - Instituto Federal Catarinense 
Campus Santa Rosa do Sul foi organizado do II Seminário 
Sul Catarinense de Apicultura e Meliponicultura. 

METODOLOGIA 
Em reuniões prévias entre o IFC Campus Santa Rosa do 
Sul, EPAGRI, Associação de Apicultores de Balneário 
Gaivotas e a Associação de Meliponicultores da Encosta 
da Serra Geral (AMESG), foi levantada a demanda de um 
encontro regional para repasse de tecnologias, tendências 
climáticas que poderiam influenciar na produção apícola e 
meliponícola, para isso o Grupo de Estudos Apícolas 
(GEA) buscou junto ao Edital 134/2018 - REALIZAÇÃO 
DE EVENTOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
NOS CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE 
o financiamento interno para realização do encontro, que 
ocorreu no dia 29 de junho de 2019. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O II Seminário Sul Catarinense de Apicultura e 
Meliponicultura, reuniu 96 apicultores, meliponicultores, 
técnicos e alunos no Campus Santa Rosa do Sul do 

Instituto Federal Catarinense, onde foram apresentadas 
quatro palestras; 1- Interferência dos defensivos agrícolas 
na cadeia produtiva da apicultura e meliponicultura, 
ministrado pelo Presidente da Federação das 
Associações de Apicultores de Santa Catarina (FAASC) o 
sr. Ênio Frederico Cesconeto; 2- Influência do El Nino na 
Produção Apícola e Impactos no Manejo, ministrada pelo 
sr. Marcio Sônego, Phd. pesquisador da Empresa de 
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (EPAGRI); 3- A 
Importância da Rainha na Produtividade Apícola, 
ministrado pelo sr. Tuan Henrique Smielevski de Souza, 
Doutorando da Universidade Estadual de Maringa (UEM); 
4- Grupo de Estudos Apícolas 8 anos de atividades – 
ministrada pelos sr. Miguelangelo Ziegler Arboitte, 
professor do IFC. Maurício Duarte Anastácio, Técnico 
Agrícola do IFC e pelos alunos que compunham o GEA. 
Na ocasião também foi realizada amostra e banners com 

trabalhos realizados pelo GEA, distribuição aos 
participantes 150 mudas de espécies árvores nativas com 
potencial apícola, mudas de manjericão, de sementes de 
trigo sarraceno e canola, plantas suculentas, visando 
melhorar a diversificação florísticas para alimentação das 
abelhas, armadilhas confeccionadas com matérias 
reciclados para captura de abelhas nativas, extrato 
geoprópolis para atrair abelhas, bombons de pólen para 
alimentação de abelhas nativas, potes de cera para 
estimular os enxames nativos. Também foram 
apresentados aos participantes o aparelho para coleta de 
apitoxina, alternativa para diversificação da apícola e a o 
trabalho que vem sendo desenvolvido sobre a ocorrência 
de Espatódea na cidade de Santa Rosa do Sul. 
Figura 01 – Stand e Distribuição de plantas nativas 

apícolas, suculentas, sementes, iscas, entre outros. 

 
Fonte: Autores 
 
Figura 02 – GEA Apresentando 8 Anos de história do 

grupo no II Seminário Sul Catarinense de Apicultores e 
Meliponicultores. 

 
Fonte: Autores 

CONCLUSÃO 
O evento foi um sucesso, pois integrou o ensino, a 
Pesquisa e a Extensão, possibilitando trocas de 
informações entre os agentes envolvido. 
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Palavras-Chave: Ácaro, Índice de controle, Praga apícola, Sanidade apícola 
 

INTRODUÇÃO 
O ácaroVarroa destructor (Anderson & Trueman, 2000), é 

praga apícola de ocorrência mundial, devendo ser 
monitorada mensalmente nos apiários, pois esse ácaro é 
causador de doenças nas colmeias. A legislação brasileira 
não permite o uso de controles químicos, com exceção de 
alguns produtos oriundos de extratos de plantas (timol, 
mentol e o eucaliptol) ou ácidos orgânicos (ác. oxálico). 
Para o controle do ácaro é aconselhado ao apicultor 
realizar o controle de zangões nas colmeias. Para 
determinar o exato momento de realizar uma intervenção 
na colmeia, os apicultores utilizam técnicas para verificar 
a incidência de varroa. Dentre as mais usuais estão a 
técnica 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 
invasivo. O objetivo desse trabalho é de verificar a 
eficiência de quatro técnicas na determinação do índice 
de varroa em colmeias, repassando a informação aos 
apicultores da técnica que apresentar melhor eficácia.  
 

METODOLOGIA 
Para verificar as metodologias mais adequadas e com 
eficiência na determinação do índice de varroa, foram 
coletadas amostras mensais de quatro colmeias de 
agosto de 2017 a junho de 2019, foram utilizadas 194 
amostras para realizar a análise de quatro metodologias: 
método controle – amostras de abelhas foram 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 foi despejado em bandejas de 
alumínio, contadas as abelhas e os ácaros presentes; 
método controle + 24 horas de imersão, todas as 
amostras de abelhas do método controle foram colocadas 
novamente no frasco deixando essas em imersão por 24 
horas, após todo o conteúdo foi despejado em bandejas 
de alumínio, e contadas as abelhas e os ácaros, somando 
esses aos encontrados no método controle; método do 
açúcar - em um pote com tampa telada com amostras de 
abelhas foi adicionado 7 g de açúcar de confeiteiro 
polvilhado sobre as abelhas, agitando por 3 min, após o 
pote foi batido com as amostras sob papel toalha e 
contado a quantidade de ácaros presentes, para verificar 
a eficiência do método as mesmas abelhas foram 
submetidas ao método açúcar + controle, onde as 
amostras foram submetidas a metodologia controle. Os 
resultados obtidos foram submetidos a análise de 
variância e ao teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade de erro, através do pacote estatístico PAST 
3.25 (Hammer, 2019). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O método de avaliação do índice de infestação com 
açúcar apresentou valor inferior (P<0,05) aos demais 
métodos estudados, sendo esse método ineficiente para a 
detecção de Varroa destructor Anderson & Trueman, 
2000, não devendo ser utilizado pelos apicultores. Quanto 
aos valores mínimos e máximos verificados ficou evidente 
que algumas colmeias apresentaram valores críticos de 
infestação com média de 51,66% das abelhas amostras 
com a presença do ácaro, o aumento nos níveis de 
infestação é dependente das mudanças de temperatura 
ou/e oferta de alimento, que interferem diretamente na 
populações de abelhas o que leva a crer que em 
populações maiores de abelhas os níveis de infestação 
são menores. A Varroa destructor destructor (Anderson & 
Trueman, 2000) deve ser monitorada e para otimizar seu 
o controle outras ações devem ser combinadas como a 
utilização de óleos essenciais, controle dos zangões, 
troca da rainha com capacidade higiênica melhor podem 
auxiliar na diminuição da incidência do ácaro. 
 

Tabela 01 – Percentagem mínima, máxima e média erro 

padrão de infestações verificadas em colmeias durante 
dois anos conforme métodos de análises para 
determinação de índices de Varroa destructor 

Método Percentagem EP 

 mínima máxima média  

Controle 0 44,88 4,98ª 0,37 
Controle +24 h 
imersão 

0 44,88 5,53ª 0,38 

Açúcar 0 47,73 2,69b 0,32 
Açúcar + Controle 0 69,32 4,91ª 0,43 

Média 0 51,66 4,53  

Fonte: Autores 
 

CONCLUSÃO 
Nos dois anos de avaliação demonstraram que a técnica 
utilizando o açúcar é ineficaz. 
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Palavras-Chave: Composto líquido, Minhocas, Vermicompostagem. 
 

INTRODUÇÃO 
A falta de preocupação, bem como a ausência de 
conscientização sobre o descarte correto de resíduos 
orgânicos geram consequências danosas ao meio 
ambiente indicando a necessidade de tratamento 
adequado na destinação final dos resíduos (REIS et al., 
2017). Para minimizar essa problemática, a técnica da 
vermicompostagem vem se tornando uma alternativa 
sustentável para decompor o lixo orgânico (RIBEIRO, 
2019), gerando húmus com alta concentração de nutrientes 
em menor espaço de tempo. O objetivo da pesquisa foi 
avaliar a influência da presença de minhocas no processo 
de decomposição de resíduos orgânicos domésticos.  

 

METODOLOGIA 
O experimento foi conduzido em ambiente protegido com 
temperatura de 24° ± 2°C e fotofase de 12 horas. O 
delineamento experimental foi constituído por dois 
tratamentos: tratamento 1 = composto e ausência de 
minhocas, tratamento 2 = composto e presença de 
minhocas. Para cada tratamento teve dez repetições.  Os 
anelídeos utilizado foram oriundos de criação mantida em 
um sistema de vermicompostagem em condições de 
laboratório e pertencem a espécie Eisenia foetida. As 
unidades experimentais foram construídas com galões de 
plástico com volume de cinco litros, no interior das 
composteiras foram inseridos 750 gramas de resíduos 
orgânicos domésticos (cascas de legumes, cascas de 
frutas e cascas de ovos) intercalados com 800 gramas de 
substrato comercial Terra Preta®. Para o tratamento 2 foi 
distribuído, igualmente, um total de 100 minhocas da 
espécie E. foetida, 10 indivíduos por repetição. 
Adicionalmente aos tratamentos, foram utilizados 25 
gramas de casca de arroz como cobertura para controlar a 
umidade do composto. O experimento foi avaliado durante 
21 dias. O chorume produzido foi quantificado diariamente. 
Para avaliação da quantidade do volume líquido produzido 
foram feitas comparações entre os tratamentos através do 
test t-student com auxílio do programa BioEstat 5.0.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O volume médio de chorume produzido nas unidades 
amostrais com ausência de minhocas foi similar as 
unidades que possuíam os organismos (156,5 ml e 153,2 
ml, respectivamente), sendo assim os resultados não 
apresentaram diferença estatística (t= 0.1328; p (bilateral)= 
0.8950), contrapondo-se a Vaz (2017) que afirma a 
aceleração da decomposição de resíduos vegetais em 
vermicompostagem. Em ambos tratamentos a produção de 
chorume se estabilizou a partir do décimo quarto dia.   
 

Figura 01 – Decomposição de resíduos orgânicos avaliada 

durante 21 dias em composteiras com ausência e presença 
de anelídeos. 

 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2019.   
 
Ainda, observou-se que a quantidade de chorume se 
estabilizou ao término da decomposição dos resíduos, 
visto que o composto líquido é resultante da degradação 
do material orgânico.  
 

CONCLUSÃO 
Concluímos que anelídeos, da espécie E. foetida não 
influenciaram o processo de vermicompostagem quando 
avaliado o volume de composto líquido produzido em 
laboratório. Registrou-se que o tempo para decomposição 
dos resíduos orgânicos é de 14 dias, nas condições que o 
experimento foi conduzido.  
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Palavras-Chave: Ácaro, Índice de controle, Praga apícola, Sanidade apícola 

 

INTRODUÇÃO 
A Varroa destructor (Anderson & Trueman, 2000), 

comumente chamada de varroa ou varoatose, é um acaro 
que ataca as abelhas, com ocorrência mundial, causando 
sérios danos as colônias transmitindo vírus que causam o 
enfraquecimento e a mortalidade das abelhas. No Brasil é 
uma das principais pragas, devendo ser monitorada 
mensalmente nos apiários. Para o seu controle a 
legislação brasileira não permite o uso produtos químicos 
que possam contaminar o mel, com exceção de alguns 
produtos oriundos de extratos de plantas (timol, mentol e 
o eucaliptol) ou ácidos orgânicos (ácido oxálico) que deve 
ser usado estrategicamente na colônia. Para que a 
utilização de produtos não seja exacerbada é 
aconselhado o monitoramento periódico do ácaro que 
deve ser realizado sempre que é feita a revisão da 
colônia. Para o monitoramento da incidência da varroa, a 
técnica mais usual é a coleta de abelhas e a utilização de 
água, detergente e álcool, onde se perde um grande 
número de abelhas, outra técnica utilizada é a coleta de 
abelhas e sobre essas colocar açúcar de confeiteiro, 
menos evasivo. O objetivo desse trabalho é de verificar a 
eficiências de quatro técnicas na determinação do índice 
de varroa em colônias de abelhas Apis melífera L.  

METODOLOGIA 
Para verificar as metodologias mais adequadas e com 
eficiência na determinação do índice de varroa, foram 
coletadas amostras mensais de quatro colmeias de 
agosto de 2018 a junho de 2019, totalizando 48 amostras 
em cada metodologias: método controle – amostras 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; método controle + 24 horas de 
imersão, todas as amostras de abelhas do método 
controle eram colocadas novamente no frasco deixando 
essas em imersão por 24 horas, após todo o conteúdo era 
despejado em bandejas de alumínio, e contadas as 
abelhas e os ácaros, somando esses aos encontrados no 
método controle; método do açúcar - em um pote com 
tampa telada com amostras de abelhas era adicionado 7 
g de açúcar de confeiteiro polvilhado sobre as abelhas, 
agitando por 3 min, após o pote era batido com as 
amostras sob papel toalha e contado a quantidade de 
ácaros presentes, para verificar a eficiência do método as 
mesmas abelhas eram submetidas ao método açúcar + 
controle, onde as amostras eram submetidas a 
metodologia controle. Os resultados foram submetidos a 

análise de variância e ao teste de Tukey ao nível de 5% 
de probabilidade (PAST 3.25; Hammer, 2019). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Nos métodos testados para avaliar os índices de Varroa 
destrctor, pode se observar que o método do açúcar foi 
pouco eficiente, sendo o valor observado de infestação de 
2,45%, esse inferior (P<0,05) aos valores observados nos 
outros métodos, que apresentaram valores de 4,69; 5,32 
e 4,88%, para controle; controle+24h imersão e 
Açucar+controle, respectivamente. 
 

Tabela 01 – Percentagem de infestação, erro padrão e 

coeficiente de variação dos métodos de análises para 
determinação de varroa  

Método % CV% 
Controle 4,69±0,41ª 85,03 
Controle+24h imersão 5,32±0,43ª 77,82 
Açúcar 2,45±0,26b 101,57 
Açúcar+Controle 4,88±0,32ª 63,73 

Fonte: Autores. 
 

Os níveis médios de infestação verificados mais 
eficazes (controle; controle+24h imersão e 
Açucar+controle) no período do estudo são 
considerados baixos, a ação do apicultor nas 
colônias aconselhada seria o controle de células de 
zangão, sem utilizar produtos à base de óleos 
essenciais ou ácidos orgânicos, que podem de 
alguma forma contaminar os produtos da colmeia. 

CONCLUSÃO 
O tratamento controle foi o que melhor representou o 
índice de Varroa destructor, devendo ser adotada como 
padrão. A metodologia do açúcar não se mostrou 
eficiente, podendo dar uma falsa impressão de colônias 
com níveis de infestação baixo. 
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Palavras-Chave: Biomassa; Bromatologia, Disponibilidade.  

INTRODUÇÃO 
A região do Extremo Sul Catarinense tem a pecuária de 
leite e de corte como fonte de renda, caracterizada por 
pequenas propriedades rurais. Para que esta produção 
seja cada vez mais eficiente, é necessário que haja 
forragens de qualidade e que estas se desenvolvam nas 
condições edafoclimáticas da região. Com o intuito de 
avaliar forragens que atendam as demandas nutricionais 
dos animais e demonstrar manejos que auxiliem o produtor 
a manter boa disponibilidade forrageira durante o ano 
inteiro, inclusive quando ocorre baixa luminosidade e 
baixas temperaturas, o objetivo deste trabalho foi 
acompanhar o desenvolvimento e a qualidade de 
diferentes forragens consideradas perenes tropicais na 
região. 

 

METODOLOGIA 
Na área de agrostologia do IFC Campus Santa Rosa do 
Sul, foi implantado em canteiros demonstrativos, com área 
de 14 m²,17 diferentes cultivares e espécies de forrageiras 
tropicais, com mais de três anos de implantação em 
Gleissolo. O sistema rotacionado intensivo de pastejo foi 
simulado foi simulado através de cortes realizados a  cada 
28 dias, com o auxílio de um quadro com dimensões de 
0,25m², respeitando a atura de saída dos animais. Foram 
avaliadas a produção de biomassa verde (BMV) e seca 
(BMS) por hectare, durante o período de um ano (janeiro a 
dezembro de 2018). A BMV após a coleta, em duplicata, foi 
pesada em balança analítica, e após composta uma única 
amostra para determinação da BMS em que as amostras 
foram colocadas em estufa de ar forçado á 60ºC, por até 
72 horas. Estas amostras foram novamente pesadas e 
utilizadas na determinação da fibra digestível neutra (FDN), 
fibra digestível ácida (FDA) e nutrientes digestíveis totais 
(NDT) 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A forragem que apresentou menor produção BMV e BMS 
foi a Estrela Africana (Cynodon plectostachyus) com 
4.279,69 e 1.258,87 kg.ha-1, respectivamente. Já as 
maiores produções ocorreram com as forragens BRS 
Kurumi (Pennisetum purpureum cv. BRS Kurumi) com 
23.002,29 kg.ha-1 de BMV e a Mombaça (Panicum 
maximum Jack. cv. Mombaça) com 4.562,18 kg.ha-1 de 

BMS. 
Tabela 01 – Estimativa da produção por hectare de 

biomassa verde (BMV) e biomassa seca (BMS), 

percentagem de fibra digestível neutra (FDN), fibra 
digestível ácida (FDA) e nutrientes digestíveis totais (NDT) 
de forrageiras implantadas na área de agrostologia do IFC 
Campus Santa Rosa do Sul no ano de 2018 

 BMV BMS 
 

FDN FDA NDT 

 kg.ha-1 
 

% 

Tifton 85 5558,07 1537,89 
 

60,72 29,12 56,20 

Hemartria 7486,09 1637,35 
 

60,71 27,62 57,18 

Estrela Africana 4279,69 1258,87 
 

64,52 31,77 55,07 

Carajas 7296,71 1320,28 
 

54,48 29,26 59,58 

Aruana 7695,00 2086,88 
 

61,94 30,77 56,49 

BRS Kurumi 23002,29 3535,61 
 

53,52 29,73 60,14 

Atlas 7158,22 1781,21 
 

57,51 27,84 58,46 

Áries 5767,21 1494,99 
 

56,96 22,94 58,73 

Paredão 11151,27 2882,55 
 

60,23 31,34 57,03 

Massai 8253,30 3132,93 
 

60,17 34,11 57,25 

Mombaça 22452,80 4562,18 
 

62,49 36,99 56,55 

Marandú 12777,77 2021,74 
 

56,07 28,46 58,94 

MG13 Braúna 9614,97 2795,45 
 

66,04 28,67 56,42 

MG 5 13303,17 3294,89 
 

63,55 31,57 56,15 

MG 4 10322,41 2571,59 
 

56,31 27,03 58,97 

Convert 14971,11 3287,03 
 

54,93 29,26 59,38 

Miss. Gigante 5514,27 1714,69 
 

58,67 31,11 58,04 

Fonte: Autores 

 
A participação de Fibra Digestível Neutra (FDN) foi menor 
na BRS Kurumi com 53,52% e maior na Estrela Africana 
com 64,52%. Já para a Fibra Digestível Ácida (FDA) a 
forrageira Aires (Panicum maximum Jack. cv. Aires) 
apresentou menor valor 22,94% enquanto que a Mombaça 
apresentou o maior valor 36,99%. A Estrela Africana foi a 
que apresentou menor nível de NDT com 55,07%, já a BRS 
Kurumi foi a que apresentou maior participação de NDT 
com valor de 60,14%. 

CONCLUSÃO 
Das forrageiras estudadas a que melhor apresentou 
características produtivas e nutricionais para as condições 
de solo existentes no IFC Campus Santa Rosa do Sul foi a 

BRS Kurumi. e a Mombaça 
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Palavras-Chave: Abelha nativa, Mirim, Termorregulação, Trigona 
 

INTRODUÇÃO 
A espécie de abelha nativa Plebeia sp. também 
conhecidas popularmente como Mirim, pertencem a tribo 
das trigonini, tem como características viver em sociedade 
e docilidade, nidificação em ocos de árvores sombreadas, 
entrada dos ninhos com pito curto feito de própolis, não 
fechando esses à noite (Imperatriz-Fonseca, 2019). 
Apresentam distribuição desde a Bahia até o Rio Grande 
do Sul. O objetivo desse trabalho foi verificar a 
interferência da temperatura externa na capacidade de 
termorregulação do ninho de abelhas Plebeia sp.  

METODOLOGIA 
Durante o período de 41 dias, compreendidos entre o dia 
17 de outubro a 26 de novembro de 2018 foram 
realizadas medidas de temperatura e umidade relativa do 
ar interna de colmeia modelo INPA com dimensão interna 
de 12 cm², onde estavam alojadas abelhas da espécie 
Plebeia sp., as medidas de máxima e mínima foram 
realizadas as 08:00; 12:00 e 17:00 h, a colmeia estava 
situada nas coordenadas latitude -29,096129 e latitude -
49,812336, para medir a temperatura e a umidade relativa 
do ar interna das colmeias foi utilizado um termo 
higrômetro digital Minipa MT 241®, a temperatura e 
umidade relativa do ar externa foram utilizados os dados 
da estação automática do INMET (2018) situada nas 
coordenadas latitude – 28,931553, longitude -49,497920. 
Os dados foram lançados em planilha EXCEL® e os 
resultados obtidos foram submetidos ao teste T e análise 
de correlação de Pearson ao nível de 5% de 
probabilidade (Hammer, 2019).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na tabela 1 estão descritos os resultados observados 
para a temperatura interna da colmeia e a externa, os 
valores mínimos observados foram de 19 e 17°C e os de 
máxima 28,5 e 29,5°C, a amplitude térmica observada foi 
de 1,9°C para as temperaturas mínimas e de 0,6°C para 
as temperaturas máximas, enquanto que a amplitude da 
temperatura interna foi de 9,5°C e a externa de 12°C. 
Tabela 01 –Valores de mínima, máxima e média da 

temperatura e umidade relativa do ar interna de colmeia 
de Plebeia sp.e externa. 

Variáveis mín. máx. média 

Temperatura interna, °C 19,0 28,5 23,41* 
Temperatura externa, °C 17,1 29,5 22,52 

Umidade relativa do ar interna, % 61 86 73,34* 
Umidade relativa do ar externa, % 54 100 78,78 
*P<0,0001 

Fonte: Autores. 
 

Na média a temperatura interna foi superior (P<0,0001) a 
temperatura externa, com valores de 23,4 e 22,52°C, 
respectivamente. A amplitude da temperatura interna foi 
de 9,5°C, enquanto que a amplitude da temperatura 
externa foi de 12,4°C. Os valores observados para a 
umidade relativa do ar foram diferentes (P<0,0001) sendo 
menor para a interna com valor de 73,74% enquanto que 
a externa o valor foi de 78,78%, com valores mínimos de 
54% o máximo de 100%, com amplitude 47% de umidade, 
enquanto que os valores da amplitude da umidade interna 
foi de 25%. Os dados verificados demostrando que as 
abelhas Plebeia sp. realizam a termorregulação interna 
das colmeias deixando essas com menores amplitudes 
quando comparada aos dados externos.  
 
Figura 01 – Colmeia modelo INPA vista externa e interna 
com ninho de Plebeia sp. 

 
Fonte: Autores. 
 
As correlações entre as temperaturas e a umidade relativa 
do ar essas não apresentaram significância (P>0,05). 

CONCLUSÃO 
As abelhas Plebeia sp. realizam termorregulação da 
colmeia mantendo a temperatura interna próximo 
aos 23,5°C e umidade relativa do ar próxima aos 
75%. 
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Palavras-Chave: Campeira, Cerígena, Nutriz 
 

INTRODUÇÃO 
A abelha após realizar a metamorfose, eclode dos 
alvéolos na forma de inseto adulto. Após a sua eclosão 
ela passa por diferentes fases de vida, sendo a primeira 
fase que compreende do 1ª ao 2° dia elas são 
responsáveis pela limpeza dos favos e aquecimento das 
crias; na segunda fase que é dividida em duas etapas, 
onde a primeira compreende do 3° ao 5° dia, elas são 
responsáveis pela alimentação das larvas com mais de 
três dias; na segunda etapa que compreende entre o 6° e 
11° dia as abelhas são responsáveis pela alimentação de 
larvas com até três dias; na terceira fase adulta 
compreendida do 12° ao 17° dia de vida as abelhas são 
responsáveis pela produção de cera, construção de favos 
e armazenamento de alimento na colônia; a quarta fase 
adulta que se inicia aos 18 dias e vai até aos 21 dias, as 
abelhas realizam a proteção da colônia, e na última fase, 
a quinta, da vida da abelha que se inicia aos 22 dias 
durando até a morte da abelha que é dependente das 
condições das suas asas, podendo chegar até 60 dias de 
vida, a abelha é responsável por coletar néctar, pólen, 
própolis e água para a colônia. Como a alimentação da 
abelha adulta é basicamente realizada por mel, produto 
rico em carboidrato e pobre em proteína, é de se esperar 
que o peso da abelha adulta mude à medida que as suas 
funções vão modificando. Com o Objetivo de verificar a 
existência de diferença no peso de abelhas adultas foi 
proposto esse trabalho.   
 

METODOLOGIA 
Foram coletadas 20 abelhas adultas em potes de 50 mL 
de diferentes fases do ciclo em cinco diferentes colônias, 
em que compreenderam do 1° ao 11° dia, denominadas 
abelhas aderidas, do 12° ao 17°, chamadas de abelhas 
cerígenas, e abelhas da fase entre o 22º até sua morte, 
denominadas de fase campeira, foram coletadas em 
potes de 50 mL com atrativo (mel) no fundo. Cada abelha 
coletada, após insensibilização em freezer por 30 
segundos, foi pesada em balança analítica e o peso 
anotado em planilha eletrônica, após a pesagem as 
abelhas foram devolvidas ao ambiente, para retornarem 
as suas colônias. Os dados coletados foram submetidos a 
análise descritiva através do pacote estatístico PAST 3.25 
(Hammer, 2019). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Pode ser observado na tabela 1 que as abelhas na fase 
em que se encontram aderidas aos favos, do 1° ao 11° 
dia de vida adulta, o peso médio foi de 0,146 gramas, com 
o aumento do peso para 0,184 gramas na fase do 12° ao 

17° dia de vida e reduzindo novamente o peso para 0,079 
gramas em sua última fase de campeira. As alterações no 
peso das abelhas adultas nas diferentes fases da vida 
podem estar relacionadas com a alimentação, reservas do 
“corpo gorduroso” e a atividade que essa realiza na 
colônia. A alimentação de abelhas aderidas e cerígenas é 
composta na maior parte por mel e em menor proporção 
por pólen, enquanto que a abelhas na fase de coletora de 
alimento a base da alimentação é na totalidade por mel 
com irrisória participação de pólen, fazendo como 
consequência a redução nas reservas lipídicas do inseto, 
ocasionado pelo desgaste ocorridos pelo voo na busca de 
alimento para a colônia.  

 
Tabela 01 – Medidas descritivas do peso de abelhas 

aderidas, cerígenas e campeiras  

Medidas descritivas Aderidas Cerígenas Campeira 

Peso médio, gramas 0,146 0,184 0,079 

Erro padrão 0,031 0,061 0,061 

Desvio padrão 0,138 0,210 0,010 

Variância da amostra 0,019 0,044 0,0001 

Peso Mínimo, gramas 0,080 0,106 0,060 

Peso Máximo, gramas 0,729 0,850 0,095 

Fonte: Autores 
 
Nos resultados obtidos também é observado grande 
discrepância entre o peso mínimo e máximo observados 
nas abelhas aderidas (0,080 X 0,729 g) e cerígenas 
(0,106 X 0,850 g), confirmado pela análise do desvio 
padrão e da variância da amostra, isso se dá ao fato que 
no momento da abertura da colônia, para que não ocorra 
a mortalidade de abelhas pelo comportamento defensivo 
dessas, é utilizado fumaça, influenciando no enchimento 
da vesícula melífera, ocasionando aumento no peso de 
algumas abelhas, o que não ocorreu nas abelhas 
campeiras, onde a diferença entre o peso máximo e o 
mínimo observado foi menor com desvio padrão de 0,010 
e variância de 0,0001. 

 

CONCLUSÃO 
Existem diferenças nos pesos nas diferentes fases 
de vida da abelha Apis melifera L. adulta. 
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Palavras-Chave: Aveia, Azevém, Hemarthria, Tifton 
 

INTRODUÇÃO 
As forrageiras tropicais no período do ano em que ocorre 
a diminuição da temperatura ambiental e o comprimento 
do dia (outono/inverno), tem a sua produção de massa 
forrageira afetada negativamente, um dos manejos a 
serem adotados para que nessa época a disponibilidade 
da massa forrageira não seja muito afetada é a utilização 
de sobressemeadura de forrageiras de clima temperado 
como a Aveia branca (Avena sativa L.) e o Azevém 
(Lolium multiflorum Lam.), espécies que produzem massa 
forrageira no período outono/inverno, fornecendo 
alimentação aos herbívoros através do pastejo, corte, 
silagem ou feno. Diante do exposto este trabalho tem o 
objetivo de avaliar a produção da massa forrageira no 
período de maio a novembro do Tifton 85 (Cynodon 
nlemfuënsis [Tifton68] x Cynodon dactylon [PI290884]) e 
da Hemarthria (Hermarthria altíssima (Poir.) Stapf & Hub 
bard.) com sobressemeadura de aveia e azevém.  

METODOLOGIA 
O experimento foi realizado na área de agrostologia do 
IFC Campus Santa Rosa do Sul, em canteiro medindo 
14m², em gleissolo, onde estão estabelecidas a quatro 
anos as forragens Tifton 85 (Cynodon nlemfuënsis [Tif-
ton68] x Cynodon dactylon [PI290884]) (oito canteiros) e 

Hemarthria (Hermarthria altíssima (Poir.) Stapf & Hub 
bard.) (oito canteiros), onde foram introduzidas através de 
sobressemeadura Aveia branca (Avena sativa L.) em qua-
tro canteiros de Tifton 85 ou de Hemarthria e em outros 
quatro canteiros de Tifton 85 ou de Hemarthria o Azevém 
(Lolium multiflorum Lam.), a sobressemeadura foi realiza-
da no mês de abril de 2018 utilizando 80 kg.ha-1 de aveia 
branca e 30 kg.ha-1 de azevém, a primeira adubação rea-
lizada foi a de cobertura após 30 dias do plantio na forma 
de ureia na quantidade de 50 kg.ha-1, com mais três apli-
cações de 50 kg.ha-1 cada, em períodos subsequentes de 
30 dias. As avaliações da produção de massa foram reali-
zadas em junho, julho, agosto, setembro e outubro, com o 
auxilio de um quadro com dimensões de 0,50 m², reali-
zando três cortes por canteiro. A forragem coletada de 
cada corte foi pesada em balança para determinar a pro-
dução de biomassa verde.ha-1, após as amostras de cada 
canteiro foram homogeneizadas, pesadas e levadas para 
estufa com ar forçado a temperatura de 60°C por no mí-
nimo 72 horas, para determinação da produção de bio-
massa seca.ha-1.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A produção total de biomassa verde observada foi superi-
or quando a sobressemeadura foi realizada sobre a He-
marthria com produção 38.446 e 32.878 kg.ha-1, para so-
bressemeadura com aveia e azevém respectivamente. Já 
quando a base foi o Tifton 85 as produtividades de bio-
massa verde foram inferiores (P<0,05), com valores de 
26.955 e 26.213 kg.ha-1 para sobressemeadura com aveia 
e azevém respectivamente. O total da biomassa seca foi 
semelhante em todos os tratamentos sendo a média ob-
servada de 8.499,48 kg.ha-1. 
 

Tabela 01 – Estimativa da produção total e média de bio-

massa verde (MV/ha) e biomassa seca (MS/ha) por hecta-
re em Tifton 85 e Hemarthria sobressemeados com Aveia 
ou Azevén. 

Tratamentos 

Total,kg.ha-1 Média, kg.ha-1 

MV MS MV MS 

Tifton 85+Azevem 26.955b 9.308,72 4.492,50 1551,45 

Tifton 85 +Aveia 26.213b 8.323,47 4.368,83 1387,25 

Hemarthria +Azevém 32.878a 8.148,85 5.479,67 1358,14 

Hemarthria +Aveia 38.446a 8.216,87 6.407,67 1369,48 

Média 31.123 8.499,48 5.187,17 1.416,58 

Fonte: Autores 

A produção média de biomassa verde e seca foi seme-
lhante entre os tratamentos, apresentando valores de 
5.186,17 kg.ha-1 e  1.416,58 kg.ha-1, respectivamente, 
tornando a sobressemeadura alternativa muito boa para o 
outono/inverno. O consorcio de aveia e azevém junto a 
outras espécies é indicado para a região sul para evitar o 
vazio forrageiro período que ocorre reduções no desem-
penho dos animais a pasto.  

 

CONCLUSÃO 
A sobressemeadura sobre a Hermarthria possibilitou 
maior produção de biomassa, quando comparada a 
sobressemeadura em Tifton 85, sendo que o produ-
tor pode utilizar tanto a aveia como o azevém nessa 
técnica. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente, busca-se o aperfeiçoamento dos processos 
educativos por meio da necessidade de aliar educação à 
inovação, criatividade e modernização na sala de aula, que 
transcende a abordagem tradicional. A disciplina de 
culturas anuais requer a realização de estudos a campo 
para melhor elucidar a implantação e manejo das culturas, 
além de contribuir para o aprendizado dos alunos dos 
cursos de Engenharia Agronômica e Técnico em 
Agropecuária. Culturas de verão, como soja, milho, arroz e 
feijão, ocupam anualmente, na região Sul do Brasil, cerca 
de 17,7 milhões de hectares (CONAB, 2019). Devido a 
isso, o estudo do desempenho de cultivares, o 
acompanhamento de todo o ciclo das culturas é 
fundamental para indicação daquelas com maior 
adaptabilidade as condições edafoclimáticas de 
determinada região e seus respectivos manejos. Diante 
disto, justifica-se a implantação do projeto como ferramenta 
auxiliar ao processo ensino-aprendizagem ou como sendo 
o próprio processo da construção do conhecimento 
científico, na contribuição positiva no processo de 
formação do futuro profissional.  

METODOLOGIA 

O projeto foi conduzido na área experimental de culturas 
anuais do Instituto Federal Catarinense – Campus Santa 
Rosa do Sul, no Extremo Sul Catarinense. A área está 
estabelecida a 9 m de altitude. O clima conforme a 
classificação de Koppen, é tipo Cfa, subtropical úmido. 
Com temperatura média anual 19,3°C, precipitação média 
de 1650mm. O solo da região é classificado como 
Gleissolo. Foram implantados 9 canteiros experimentais de 
70 m² cada e uma área de várzea. As culturas do arroz, 
feijão, mandioca, milho, sorgo e soja foram implantadas em 
setembro de 2018 (Figuras 01 e 02) para avaliação do 
desempenho agronômico das cultivares escolhidas, 
estádio fenológico e realização de manejos necessários 
para o bom desenvolvimento destas pelos acadêmicos do 
curso de Engenharia Agronômica e curso Técnico em 
Agropecuária. A cada duas semanas foi realizado aulas 
práticas (Figura 03) para que os alunos verificassem o que 
foi discutido em sala e para coleta de dados para 
elaboração de um artigo científico referente a cada cultura. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A implantação dos canteiros serviu para a ampla formação 
dos acadêmicos, na teoria e prática sobre o manejo de 
culturas anuais de verão de forma multidisciplinar. Os 
mesmos foram expostos a frequentes problemas 
relacionados à solos, nutrição de plantas e fitossanidade. 
Juntamente com o desenvolvimento nas áreas do ensino 
envolvendo a prática e a teoria, da pesquisa elaborando e 
desenvolvendo um estudo científico, tendo em vista, 

melhorias nos manejos e desenvolvimento dentro das 
culturas estudadas e, da extensão no contato com 
produtores por meio de exposição no II Agrotec (Figura 04). 
 

Figura 01 e 02 – Implantação das culturas de verão: 

milho, soja, feijão, mandioca e arroz. Santa Rosa do Sul, 
2019. 

 
 

Figura 03 – Aula prática com alunos do curso de 

Engenharia Agronômica. Santa Rosa do Sul, 2019. 

 
 

Figura 04 – Exposição dos trabalhos no II Agrotec. Santa 

Rosa do Sul, 2019. 

 
Fonte: Os autores, 2018. 

CONCLUSÃO 

Com a realização desse trabalho, os alunos obtiveram 
maior conhecimento a respeito do desenvolvimento das 
culturas, além de proporcionar o contato com as áreas do 
ensino, pesquisa e extensão, experimentação agrícola, 
solos, nutrição de plantas e fitossanidade. A apresentação 
dos trabalhos no II Agrotec gerou maior contato com os 
produtores da região do Extremo Sul Catarinense bem 
como a troca de conhecimentos, gerando grande 
experiência aos alunos. 
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INTRODUÇÃO 

O Geoprocessamento é uma área de conhecimento 
baseada em um conjunto de conceitos, métodos e 
técnicas que, sobre uma base de dados geográficos, 
possibilita a geração e análise de dados de diversas 
áreas. Dentre estas, a gestão de dados geográficos para 
agricultura de precisão, onde é possível aprimorar o 
gerenciamento das atividades agropecuárias, fomentando 
informações que propiciam o uso adequado de produtos 
químicos, preservação do meio ambiente, aumento na 
produtividade e rentabilidade das atividades.Para que o 
geoprocessamento possa ser executado, há a 
necessidade da gestão de dados em ambiente SIG onde 
é possível trabalhar com informações que possuem além 
de seus atributos, sua localização. O SIG permite a 
inserção de informações coletadas por receptores GNSS, 
planilhas e imagens de satélite. O QGIS é um SIG de 
código livre que ampla aplicação em diversas áreas. 
Atualmente, não há material de apoio elaborado para 
aplicar o QGIS como ferramenta de ensino na disciplina 
de Geoprocessamento do curso de Engenharia 
Agronômica do IFC – campus Santa Rosa do Sul. Neste 
sentido, o estudo tem por objetivo elaborar material, 
aplica-lo para os discentes da disciplina e caracterizar a 
opinião destes quanto ao uso do QGIS como ferramenta 
de aprendizagem. 

METODOLOGIA 
O estudo se trata de projeto de ensino contemplado no 
Edital AFIPROJ n°30/2018 do próprio campus, realizado 
durante os meses de maio a dezembro de 2018. A equipe 
foi composta por um docente, coordenador do projeto e 
por um discente do curso de Engenharia Agronômica. As 
atividades foram realizadas em ordem 
cronológica:Revisão bibliográfica relacionada ao QGIS e 
seu uso; Capacitação do bolsista; elaboração de tutoriais, 
fornecidos aos discentes da disciplina de 
Geoprocessamento, visando auxilia-los resolução de 
atividades voltadas aos profissionais de Agronomia; uso 
do QGIS como ferramenta de ensino em exercícios 
práticos de coleta, armazenamento, análise e 
interpretação de dados geográficos e por fim  aplicação 
de questionário visando caracterizar o conhecimento e 
opinião  dos discentes sobre a metodologia empregada, 
conhecimentos adquiridos e capacidade de reproduzir as 
atividades em sua vida profissional. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Além da elaboração de material de apoio fornecido no 
formato de tutoriais, foi aplicado questionário para 24 
discentes. Destacando as respostas das questões 
apresentadas nas figuras 1, 2 e 3. 
Conforme Figura 01, todos os discentes informaram ter 
capacidade de aplicar o QGIS na vida do profissional de 
Agronomia. Destes, apenas 33,3% (8 alunos) ressalvam 
certas restrições ao uso. Em outra questão, 66,7% 
(16 alunos) cogitam utilizar o software na vida acadêmica 
e profissional e 25% dizem que “talvez” o empregaria. 

Figura 01 – Capacidadede aplicar o QGIS na vida 

profissional.

 
Em uma escala de 0 a 5, onde 0 é desnecessário e 5 é 
extremamente importante para o uso do QGIS, 16 
discentes (66,7%) atribuíram nota 5 ao projeto e os 
demais, nota 4 (Figura 02). Os resultados obtidos neste 
quesito evidenciam a importância da continuidade desde 
projeto para o aprendizado deste software na disciplina de 
geoprocessamento. 
Figura 02 – Nota atribuída ao projeto. 

 
De 0 a 5, onde 0 é péssimo e 5, excelente, 20 alunos 
(83,3%) atribuíram nota 5 para a metodologia de ensino 
empregada e 4 (16,7%), nota 4 (Figura 03). Por tanto a 
boa aceitação dos discentes diante da metodologia 
empregada mostra que a utilização dos tutoriais para o 
uso do QGIS como ferramenta de ensino é viável. 
Figura 03 – Nota atribuída a metodologia utilizada. 

 
A maioria dos discentes (91,7%) acha importante incluir 
no projeto, o processamento digital de imagens (PDI) para 
identificação, delimitação e previsão de áreas cultivadas 
com culturas anuais. 

CONCLUSÃO 
A maioria dos alunos classificaram como extremamente 
importante o uso do QGIS como ferramenta de ensino na 
disciplina de geoprocessamento. O mesmo ocorreu com a 
metodologia empregada por meio de práticas e materiais 
de apoio, classificada pela maioria como excelente.  
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INTRODUÇÃO 
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) representa 

importante papel na dieta alimentar mundial. Contudo, a 
produtividade ainda é baixa. Dentre os fatores 
relacionados com a baixa produtividade observada no 
campo, destaca-se os prejuízos decorrentes da 
competição com plantas daninhas, onde o controle 
químico apresenta-se como alternativa rápida, eficaz e 
interessante relação custo-benefício. A busca de 
herbicidas para uso na cultura da mandioca é 
fundamental, porém não deve ser a única preocupação 
dos profissionais envolvidos na área. Percebe-se que a 
totalidade dos estudos de seletividade dentro da cultura 
não avaliam possíveis resíduos no alimento após a 
aplicação. Diante disso, o trabalho teve como objetivo 
avaliar a seletividade da cultura a diferentes herbicidas, 
representados pelos seguintes mecanismos de ação: 
inibidor do fotossistema II (bentazon), inibidor de 
carotenoides (mesotrione e clomazone), inibidor de acetil 
coa carboxilase (fluazifop) e inibidor da acetolactato 
sintase (imazethapyr). 

METODOLOGIA 
O experimento foi conduzido a campo, em área agrícola 
localizada no município de Sombrio/SC. A área 
experimental possui solo de textura arenosa, classificado 
como Neossolo Quartzarenico. O clima da região é do tipo 
Cfa, segundo Köppen, com clima subtropical úmido e 
mesotérmico. O delineamento experimental foi blocos ao 
acaso com quatro repetições. Os tratamentos foram: 
testemunha; capina mecânica; bentazon (1500 ml 
p.c./ha); mesotrione (250 ml p.c./ha) e imazethapyr (1000 
ml p.c./ha) aplicados em pós-emergência. Os herbicidas 
clomazone (3000 ml p.c./ha) e fluazifop (500 ml p.c./ha) 
foram utilizados em pré-emergência e pós-emergência, 
respectivamente, em todos os tratamentos, com exceção 
da testemunha e capina mecânica. O plantio foi realizado 
no mês de outubro de 2018. Foram realizadas avaliações 
visuais de intoxicação da cultura aos 10, 20 e 30 dias 
após a aplicação dos herbicidas pós-emergentes (DAA). 
Os dados foram submetidos à análise de variância 
(p≤0,05). No caso de ser constatada significância 
estatística, será feita comparação de médias pelo teste 
Tukey (p≤0,05). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para variável fitotoxicidade, avaliada aos 10 DAA, 
observou-se que o imazethapyr provocou menor injúria 
comparativamente com os herbicidas bentazon e 
mesotrione (Tabela 1). Tal resultado decorre 
possivelmente da maior ação sistêmica do herbicida, onde 
a sintomatologia torna-se mais aparente após semanas 
pós aplicação. Isso foi comprovado após análise da última 
avaliação da variável, quando os herbicidas avaliados não 
diferiram entre si, apresentando fitotoxicidade entre 75 e 
82,50% (Tabela 1). 

 
Tabela 01– Fitotoxicidade (%) resultante dos herbicidas 

bentazon (1500 ml p.c./ha), mesotrione (250 ml p.c./ha), 
imazethapyr (1000 ml p.c./ha); além da testemunha e 
capina, à cultura da mandioca, avaliada aos 10, 20 e 30 
dias após a aplicação dos tratamentos (DAA).  

 10 DAA 20 DAA 30 DAA 

Testemunha 0,00 c1 0,00 b 0,00 c 
Capina 0,00 c 0,00 b 0,00 c 
Bentazon2 13,75 b 35,00 a 75,00 b 
Mesotrione2 33,75 a 45,00 a 80,00 ab 
Imazethapyr2 5,00 c 38,75 a 82,50 a 

CV (%) 28,83 23,53 6,07 
1 Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem 
pelo teste de Tukey (p≤0,05). 
2Os herbicidas clomazone (3000 ml p.c./ha) e fluazifop 
(500 ml p.c./ha) foram utilizados em pré-emergência e 
pós-emergência, respectivamente, em todos os 
tratamentos herbicidas. 

Fonte: Os autores, 2019. 
 

O efeito fitotóxico acentuado na última avaliação 
demonstra que a mandioca não apresentou a tolerância 
aos herbicidas (Tabela 1). Estudo realizado por Silva et al. 
(2012) indica a seletividade da cultura a aplicação em 
pós-emergência dos herbicidas mesotrione, bentazon e 
trifloxysulfuron-sodium (herbicida pertencente aos 
inibidores da ALS, mesmo mecanismo de ação do 
imazethapyr) em função dos sintomas de intoxicação 
apresentarem valores abaixo de 7%. Hipotetiza-se que a 
maior dosagem utilizada e possíveis condições de 
estresse climático decorrente do período de seca que a 
cultura passou antes da aplicação diminuíram a tolerância 
da cultura aos herbicidas utilizados, indicando que tais 
fatores influenciam diretamente no comportamento da 
planta em resposta ao tratamento no controle de plantas 
daninhas. 

CONCLUSÃO 

O herbicida mesotrione garante menor injúria à cultura da 
mandioca quando utilizado em pós-emergência no 
controle de plantas daninhas. 
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INTRODUÇÃO 

A OMS (Organização Mundial da Saúde) define planta 
medicinal como sendo "todo e qualquer vegetal que 
possui, em um ou mais órgãos, substâncias que podem 
ser utilizadas com fins terapêuticos ou que sejam 
precursores de fármacos semissintéticos” (ZHANG, 1998). 
Contudo, o desconhecimento das práticas de cultivo, bem 
como da forma de processamento e utilização, são 
empecilho para que a população recorra às plantas 
medicinais. Diante disso, o horto didático é uma unidade 
de referência de plantas bioativas catalogadas de acordo 
com a biodiversidade local, que serve para orientar 
quanto à classificação, identificação e uso. O horto de 
plantas medicinais, consequentemente, promove a 
conexão do saber científico com o saber popular. Diante 
disso, o objetivo do projeto foi a realização de um estudo 
das principais plantas medicinais, aromáticas e 
condimentares cultivadas no distrito de Vila Nova, bem 
como a criação de um horto para multiplicação e doação a 
comunidade em eventos de extensão realizados pelo 
Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul. 

METODOLOGIA 

O projeto foi realizado no Instituto Federal Catarinense 
Campus Santa Rosa do Sul e constou de três ações de 
extensão. Na primeira etapa foi realizado um estudo por 
meio da aplicação de um questionário sobre as plantas 
mais cultivadas na região. Na segunda etapa foi realizada 
a implantação do Horto de plantas medicinais, aromáticas 
e condimentares bem como a produção de mudas (Figura 
1). E na terceira etapa foi elaborada uma cartilha sobre as 
plantas medicinais, aromáticas e condimentares e 
distribuídas no II Agrotec (Figura 2). 

Figura 01 – Implantação do horto e produção de mudas 

Fonte: Os autores, 2019. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As plantas medicinais, aromáticas e condimentares 
escolhidas tiveram um bom desenvolvimento no campo, 

pois as plantas selecionadas se adaptaram bem as 
condições edafoclimáticas da região.  A divulgação das 
plantas medicinais, aromáticas e condimentares à 
comunidade de Vila Nova propiciou que os moradores se 
engajassem com o IFC (Figura 2). Isso teve início 
principalmente quando foi realizada a aplicação do 
questionário o que permitiu conhecer melhor a realidade 
dos moradores de Vila Nova. Com a implantação do 
projeto foi possível criar vínculos e parcerias com os 
moradores bem como a possibilidade de implantação de 
novos projetos e levá-los a conhecer melhor os trabalhos 

realizados no Campus. O interesse demonstrado pelos 
moradores e a procura por mudas para implantação em 
suas residências evidencia a importância de continuação 
do projeto.  

Figura 02 – Distribuição de mudas e cartilha informativa 

sobre plantas medicinais aromáticas e condimentares no 
II Agrotec. 

Fonte: Os autores, 2019. 

CONCLUSÃO 

O projeto de implantação de horto escolar na comunidade 
de Vila Nova é uma ótima alternativa de cultivo para os 
moradores bem como forma de integrar a comunidade 
junto às ações e projetos do IFC.  
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Palavras-Chave: Glycine max, Nitrogênio, Herbicida sistêmico. 
 

INTRODUÇÃO 

O nitrogênio é o elemento essencial mais requerido pela 
cultura da soja (Glycine max), devido ao alto teor de 
proteína no grão. Dentre as fontes naturais de N, encontra-
se a fixação biológica de nitrogênio (FBN), onde, através 
de bactérias nitrificantes, o N atmosférico se torna 
disponível às plantas. Para a inoculação das sementes, as 
espécies mais utilizadas são: Azospirillum brasilense, 
Bradyrhizobium japonicum e Bradyrhizobium elkanii. Além 
da fixação biológica, na cultura da soja é bastante comum 
o uso de herbicidas. Entre as tecnologias, encontra-se os 
transgênicos resistentes ao glyphosate (Soja RR), que 
permitem a aplicação de herbicidas à base de glyphosate 
na pós-emergência, mantendo altos graus de 
produtividade e com baixos danos fisiológicos. Dentre os 
estresses causados pelo glyphosate em plantas 
resistentes, o referente a nodulação tem um impacto direto 
sobre a produção de N nas plantas dependentes da FBN. 
Há estudos que mostram a redução de leghemoglobina nos 
nódulos ativos após a aplicação de glyphosate reduzindo a 
FBN (REDDY; HOAGLAND; ZABLOTOWICZ, 2001). 
Baseando-se nisso, este projeto de ensino teve como 
objetivo estudar a interação do herbicida glyphosate na 
nodulação da soja inoculada por bactérias Azospirillum 
brasilense ou Bradyrhizobium japonicum e Bradyrhizobium 
elkanii. 

METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido à campo, na área 
experimental pertencente ao Instituto Federal Catarinense 
campus Santa Rosa do Sul, de setembro de 2018 a janeiro 
de 2019. A cultivar utilizada foi a Pioneer 95Y52, semeada 
em Gleissolo Melânico. O Delineamento experimental 
adotado foi o inteiramente casualizado com três repetições, 
conduzido em um esquema fatorial 2 x 3, sendo o fator A 
composto por dois tratamentos de herbicida (com e sem) 
glyphosate (sal de amônio) na formulação WG, e o fator B 
por três inoculações (sem inoculante, Azospirillum 
brasilense (Nitro1000 Gramíneas) e Bradyrhizobium sp. 

(MasterFix Soja. A semeadura da soja foi realizada em 
21/09/2018, com espaçamento 50cm entrelinhas e 18 
plantas por metro linear. A dose de herbicida utilizada foi 
de 3 kg p.c./ha em 200 L de calda, aplicado em estádio V5, 
na escala Fehr e Caviness (1977). Os parâmetros 
avaliados foram: número de nódulos totais e número de 
nódulos funcionais utilizando 5 plantas em estádio R5, 
estes foram cortados transversalmente para detecção de 
coloração avermelhada indicando presença de 
leghemoglobina e funcionamento dos nódulos, aqueles 
que não apresentavam esta coloração foram considerados 
inativos. Para o peso de mil sementes utilizou-se balança. 
Os resultados foram submetidos à análise de variância 
(p≤0,05).  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Observou-se que não houve interação entre os fatores 
(tabela 01). Esses resultados, devem ao fato de que a 
aplicação de glifosato gera estresse nas plantas, sendo 
observado na forma de crestamento na primeira semana 
após a aplicação do glyphosate. As leguminosas, ao 
passarem por estresse, elevam a síntese de flavonoides. 
Com isso, possibilita uma maior infecção por bactérias 
nitrificantes, o que resulta em uma compensação no 
número de nódulos em relação aos tratamentos sem 
aplicação de herbicida. Além disso, o solo utilizado possui 
um elevado teor de M.O. (2,8%), o qual, disponibiliza uma 
grande gama de microrganismos simbiontes.  
 

Tabela 01 – Efeito da aplicação de glyphosate no n° de 

nódulos totais (NT), ativos NA) e peso de mil sementes 
(PMS). 

1Glyphosate; 2B. japonicum; 3A. brasilense. 
nsNão significativo. 

Fonte: Os autores, 2019. 

Ao utilizar duas cultivares de soja RR - Conquista e Valiosa, 
Figueiredo (2009) estudou a interação de doses de 
glyphosate sobre a população de B. japonicum. Concluiu 
que o herbicida glyphosate afetou negativamente a 
variedade Conquista, mas teve pouca ação sobre Valiosa. 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que para este experimento, a aplicação de 
glyphosate não interfere no número e funcionalidade dos 
nódulos para a soja Pioneer 95Y52.  
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Tratamentos NT NA PMS (g) 

Test s/ Gly1 96.93ns 57.20ns 184.16ns 

Test c/ Gly 112.47 70.93 190.81 

Brad2 s/ Gly 105.80 62.67 186.39 

Brad c/ Gly 113.40 76.73 185.53 

Azos3 s/ Gly 93.20 56.40 185.99 

Azos c/ Gly 105.26 58.24 187.05 

CV (%) 16.46 23.03 2.89 
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Palavras-Chave: Brassica napus L. var. oleífera, fitotoxicidade, seletividade. 

 

INTRODUÇÃO 

A canola (Brassica napus L. var. oleífera) é uma planta 
oleaginosa desenvolvida por melhoramento genético da 
colza, grão que apresenta altos teores de ácido erúcico e 
de glucosinolatos. Seus grãos produzem um óleo de 
excelente qualidade para a alimentação humana e para 
uso bioenergético, além de seu farelo servir como 
alimentação animal (DOTTO, 2014), sendo a terceira 
oleaginosa mais produzida no mundo (SANS, 2017). É uma 
excelente alternativa para rotação de culturas de inverno, 
principalmente para o trigo, onde diminui os problemas de 
doenças que afetam este cereal. Contudo, uma das 
grandes limitações para a expansão do cultivo de canola 
se dá pela dificuldade no controle de plantas daninhas, 
devido à falta de herbicidas seletivos utilizados em pós-
emergência registrados para a cultura no mercado 
nacional. Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi 
avaliar o efeito de herbicidas com diferentes mecanismos 
de ação na seletividade dos mesmos a cultura da canola. 

METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido à campo na área experimental 
de culturas anuais do Instituto Federal Catarinense – 
Campus Santa Rosa do Sul. O delineamento experimental 
utilizado foi de blocos ao acaso com quatro repetições. A 
cultivar utilizada foi o híbrido Hyola 61 com espaçamento 
de 17 cm entrelinhas e população de 40 plantas/m². Os 
tratamentos avaliados foram: sethoxydim (1 L p.c. ha-1), 
bentazon (1 L p.c. ha-1), metsulfuron (3,3 g p.c. ha-1), 
mesotrione (0,3 L p.c. ha-1) e testemunha. A aplicação dos 
herbicidas foi realizada em pós emergência da canola com 
auxílio de pulverizador costal, equipado com pontas tipo 
leque 110.015, distribuindo-se volume de calda equivalente 
a 150 L ha-1 e velocidade de deslocamento de 3,6 km/h. 
Para avaliar a fitotoxicidade dos herbicidas, nas plantas de 
canola, foram atribuídas notas percentuais, aos 7, 14, 21 e 
28 dias após a aplicação dos herbicidas (DAA), sendo zero 
(0%) aos tratamentos com ausência de fitotoxicidade à 
cultura e cem (100%) para a morte completa das plantas. 
Os dados foram submetidos a análise de variância a 5% de 
probabilidade utilizando o programa estatístico Sisvar 
versão 5.6 e teste de comparação de médias (Tukey 5%). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para fitotoxicidade, o sethoxydim apresentou os menores 
valores (Figura 1), indicando a seletividade do herbicida à 
cultura da canola (Tabela 1). Isso deve-se ao mecanismo 
de ação do produto, que atua na inibição da ACCase (acetil 
coenzima A carboxilase), envolvida na síntese de lipídeos. 
Tais herbicidas são considerados graminicidas específicos, 
portanto, reforça-se a possibilidade de utilização em 
culturas dicotiledôneas em geral. 
 

Tabela 01 – Fitotoxicidade (%) da planta de canola aos 

herbicidas sethoxydim (1 L p.c. ha-1), bentazon (1 L p.c. 
ha-1), metsulfuron (3,3 g p.c. ha-1) e mesotrione (0,3 L p.c. 
ha-1), avaliada aos 7, 14, 21 e 28 dias após a aplicação 
dos tratamentos (DAA).  

Tratamento 7 DAA 14 DAA 21 DAA 28 DAA 

Sethoxydim 0,0c 0,0d 0,0d 0,0d 
Bentazon 26,1b 35,7c 51,6c 31,3c 
Metsulfuron 45,7a 75,1a 98,7a 100,0a 
Mesotrione 17,4b 53,2b 60,5b 48,3b 
Testemunha 0,0c 0,0d 0,0d 0,0d 

CV (%) 29,2 14,1 5,2 14,9 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey (p≤0,05). 
Fonte: Os autores, 2019. 
 
Para o controle de plantas daninhas de folhas largas em 
pós-emergência, observou-se que especialmente o 
metsulfuron e mesotrione apresentam altos valores de 
fitotoxicidade sobre a canola (Figura 1), ou seja, não 
poderão ser recomendados para utilização na cultura 
(Tabela 1). O bentazon, que atua no FSII, inibindo o 
transporte de elétrons e paralisando a fixação de CO2 e a 
produção de ATP e NADPH2, foi o herbicida que apesar da 
fitotoxicidade (Tabela 1), ainda tem potencial de uso dentro 
da cultura. Esse herbicida é atualmente registrado para 
utilização em algumas culturas dicotiledôneas como soja e 
feijão, com restrições quanto ao estádio, dose e condições 
de aplicação, comprovando a opção como estratégia para 
o controle de folhas largas dentro da cultura da canola. 

Figura 01 – À esquerda, canola tratada com metsulfuron e, 

à direita, canola tratada com sethoxydim. 

 
Fonte: Os autores, 2018. 

CONCLUSÃO 

Os resultados demonstram que o sethoxydim é a opção de 
controle de plantas daninhas de folhas estreitas em pós-
emergência na canola, enquanto que o bentazon, apesar 
dos problemas de fitotoxicidade sobre a cultura, ainda tem 
potencial de uso para o controle de plantas daninhas de 
folhas largas. 
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Palavras-Chave: Apis, Melipona, Trigona,  
 

INTRODUÇÃO 
No Brasil a diversidade de abelhas é de aproximadamente 
mais de 1.600 espécies catalogadas, que se dividem em 
abelhas solitárias e sociais. Dentre as abelhas sociais 
temos as da espécie Apis mellifera, que foram 
introduzidas e hoje suas raças no Brasil estão cruzadas, e 
as abelhas nativas que são representadas por dois 
Gêneros Trigona e Melipona. No IFC Campus Santa Rosa 
do Sul, encontramos seis diferentes espécies criadas 
racionalmente, a Apis (Apis mellifera L africanizada), três 
Meliponas: Guaráipo (Melipona bicolor bicolor Lep.); 
Mandurí (M. marginata) e a Mandaçáia (M. quadrifasciata) 
e duas Trigonas a Jataí (Tetragonisca angustula) e a Mirin 
guaçu (Plebeia remota). Para a diferenciação visível entre 

essas abelhas avaliamos os seguintes parâmetros: o 
tamanho, coloração, entrada da colmeia e estrutura dos 
ninhos. Outra diferença não visível entre essas espécies 
podem estar nas parâmetros do peso corporal e da 
composição corporal (água e nitrogênio). O objetivo de 
deste estudo foi diferenciar peso corporal e composição 
corporal  de abelhas adultas criadas no IFC Campus 
Santa Rosa do Sul, para futuramente servir de subsidio na 
produção de alimentos mais eficazes na nutrição de 
abelhas. 

METODOLOGIA 
Foram coletadas aleatoriamente 20 abelhas adultas de 
diferentes colmeias das espécies Apis mellifera L 
africanizada (Apis), Melipona bicolor Lep. (Guaraipo); M. 
marginata (Mandurí); M. quadrifasciata (Mandaçaia), 
Tetragonisca angustula (Jataí) e Plebeia remota (Mirim-
guaçu). Cada abelha foi pesada em balança analítica para 
determinar o peso adulto, colocada em estufa de ar 
forçado a 60°C por 72 horas e pesadas determinando o 
conteúdo de água e colocadas em tubos para 
determinação do conteúdo de nitrogênio corporal pela 
técnica de micro Kejendahl. Os dados foram lançados em 
planilha EXCEL® e analisados no programa estatístico 
PAST 3.25 (HAMMER, 2019) para análise estatística 
descritiva do peso adulto, composição de água e de 
nitrogênio no corpo de abelhas adultas. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As abelhas adultas que são criadas racionalmente no 
Campus Santa Rosa do Sul, apresentaram grande 
variação de peso adulto entre espécies, em que a Apis 
apresentou maior peso com 89,93 mg, seguida da 
Mandaçaia com 75,30 mg, da Guaraipo com 68,66 mg e 
da Mandurí com 29,96 mg, essas três ultimas 
pertencentes a Tribo Meliponini. Já as abelhas da Tribo 
Trigonini foram as que apresentaram o menor peso de 

abelha adulta com 9,92 mg para a Mirin Guaçu e 7,40 mg 
da Jataí. A percentagem de água presente no corpo das 
abelhas adultas foi parecida com valores de 32,99; 31,36; 
39,09. 38,81; 36,21 e 43,59%, para Apis, Mandaçáia, 
Mandurí, Guaráipo, Mirin Guaçu e Jataí, respectivamente.  
 
Tabela 01 – Médias e erro padrão do peso corporal em 

mg, conteúdo corporal de água e de nitrogênio em 
percentagem de abelhas adultas criadas no IFC Campus 
Santa Rosa do Sul. 

Espécie Peso 
abelha, mg 

Conteúdo 
de água,% 

Nitrogênio, 
% 

Apis 89,93±14,86 32,99±3,14 9,32±0,22 

Mandaçaia 75,30±18,86 31,36±2,89 11,12±0,34 

Manduri 29,96±3,53 39,09±4,30 6,40±0,51 

Guaraipo 68,66±7,97 38,81±5,35 9,50±0,30 

Mirin Guaçu 9,92±6,69 36,21±4,08 8,88±0,08 

Jataí 7,40±1,46 43,59±9,91 10,70+0,43 

Fonte: Autores. 
 
A participação do nitrogênio no corpo das abelhas adultas 
apresentou valores de 9,32% para as abelhas Apis, Para 
as abelhas da Tribo Meliponini os valores observados 
foram de 11,12% para as abelhas Mandaçaia; 6,40% para 
a Mandurí, 9,50% e para a Guaraipo. Nas abelhas da tribo 
Trigononi os valores de nitrogênio verificados foram 

8,88% para as Mirin Guaçu e 10,70% para as Jataí. 
Esses valores de nitrogênio corporal mostram que as 
exigências nas diferentes espécies são diferentes, e que 
quando é comentado sobre alimentação invernal de 
abelhas deve-se especificar a qual espécie a dieta 
ofertada está mais intimamente ligada. Novos estudos 
devem ser conduzidos com maior número e diferentes 
espécies de abelhas, quantificando a participação de 
gordura e minerais no corpo para no futuro se adequar as 
dietas de inverno ofertadas as abelhas. 

CONCLUSÃO 
Fica evidente que pela participação do conteúdo de 
nitrogênio no corpo de abelhas adultas, há a necessidade 
de realização de estudos específicos quanto à nutrição de 
cada espécie. 
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Palavras-Chave: Glycine max; Hordeum vulgare; Humulus lupulus; Cerveja artesanal; Brassagem.   
  

INTRODUÇÃO  
O trigo (Triticum aestivum L.) e a soja (Glycine max) são 

culturas de grande importância econômica no Brasil e no 

mundo. A produção de cerveja artesanal vem aumentando 

ano após ano e a produção de insumos nacionais não é 

suficiente para atender a demanda. Como são culturas com 

poucas recomendações para a região, este trabalho teve 

por objetivo avaliar o desenvolvimento agronômico e a 

brassagem, fabricação de cerveja artesanal, envolvendo 

acadêmicos do curso de engenharia agronômica e técnico 

agrícola das disciplinas de defesa sanitária vegetal, 

mecanização agrícola bolsistas e voluntários.  

  

  

METODOLOGIA  
As culturas de cevada e trigo foram plantadas no dia 

12/06/2018, e acompanhadas em seu desenvolvimento até 

o momento de sua colheita. A soja foi plantada no último 

decêndio de novembro. Foram coletadas as plantas para 

acompanhar seu desenvolvimento fenológico. Foi aplicado 

o herbicida glifosato (1,5l i.a. ha-1) de forma mecanizada 

(pulverização), no segundo semestre, e também foi 

realizada uma roçada mecanizada, uma aração e duas 

gradagens. As cultivares plantadas foram BRS Parrudo 

(Trticum aestivum), BRS Korbel (Hordeum vulgare), BRS 

Pastoreio (Triticum aestivum L.), BRS Progresso (Secale 

cereale L.), BRS Saturno (Triticosecale Wittm. ex. A. 

Camus) e BRS Marcante (Triticum aestivum L.). As coletas 

das plantas foram feitas de cada uma das quatro parcelas 

para podermos acompanhar o seu desenvolvimento, as 

coletas aconteceram, aos 37, 49,56 e 77 dias depois do 

plantio, respectivamente. No dia 12/12/2018, foi colhido as 

plantas e pesadas para estimar-se a produtividade. Ao final 

do ciclo foi observado a presença de plantas daninhas 

como trapoeraba, tiririca e corda de viola. Alguns insetos 

praga foram encontrados, principalmente, Spodoptera sp., 

pulgões e percevejos. Quanto a cultura do lúpulo, as 

cultivares plantadas foram a crioula e a cascade. Ambas as 

cultivares não se desenvolveram muito bem sem proteção, 

já em cultivo protegido, em uma adequação ao projeto, o 

desenvolvimento foi melhor. As condições limitantes do 

cultivo fora da casa de vegetação foram as edáficas, onde 

no local cedido para o plantio o solo se encontra 

compactado, com baixo teor de matéria orgânica e acúmulo 

de água na superfície.   

  

  
  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
A maior produtividade dos cereais foi do trigo BRS Parrudo 

(Tabela 1), que apresentou boa produção em diversos 

experimentos realizados pela Embrapa Trigo. A cultivar de 

cevada teve uma baixa produção, principalmente devido à 

alta incidência de brusone. A cultivar BRS Progresso, 

mesmo com sua alta susceptibilidade ao acamamento, 

apresentou alta produtividade, contudo técnicas de manejo 

para evitar o acamamento devem ser seguidas. Para o 

processamento da produção, foi utilizado somente o lúpulo 

crioulo, pois esse apresentou maior produção, o suficiente 

para se temperar a cerveja de uma brassagem de 20l. O 

trigo e a cevada não foram utilizados no processamento da 

produção, devido à pouca produção. A cerveja, em março 

de 2019, encontrava-se na fermentação secundária, a 4ºC 

e a soja no estádio fenológico R6 enchimento de grãos.  

  
Tabela 01 – Produtividade média das cultivares, de quatro 

blocos, avaliadas durante o projeto de ensino.  
Cultivar  Produtividade  

(kg ha-1)  
BRS Parrudo  2932,7  

BRS Pastoreio  

BRS Marcante  

BRS Progresso  

BRS Saturno  

BRS Korbel  

1267,1  

1552,7  

1567,5  

1003,2  

1150,2  

  

CONCLUSÃO  
O projeto de ensino proporcionou uma oportunidade 

enriquecedora aos acadêmicos e as práticas 

complementaram os conhecimentos teóricos. Habilidades 

como planejamento, organização e trabalho em equipe 

também foram desenvolvidas principalmente pelos 

bolsistas, voluntários e alunos que se interessaram se 

envolvendo além das atividades realizadas em período de 

aula.   
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Palavras-Chave: Queijo, serrano, leite.

 

INTRODUÇÃO 
O queijo artesanal serrano, é um produto de 

qualidade diferenciada, produzido na Região Sul. Sua 
produção iniciou-se há mais de um século e meio, através 

da adaptação de receitas portuguesas trazidas pelos 
primeiros povoadores. Surgiu assim um produto típico, 

elaborado tradicionalmente com leite de vacas de corte, 
alimentadas com pastos nativos que, em função de sua 

composição botânica, lhe conferem características 
distintas de outros queijos. (VELHO, Juruema Batista et 
al. Queijo Artesanal Serrano: “uma receita passada de 
geração para geração”. Porto Alegre: EMATER/RS – 

ASCAR, 2011. 32p. il.) 

As técnicas e conhecimento envolvidos em sua 
produção e processamento estão associados aos modos 
de vida das famílias produtoras e têm sido transmitidos 
através das gerações, sendo parte da bagagem cultural 
dos respectivos territórios. (Menezes, S. S. M.; Cruz, F. 
T.; Menasche, R. Queijo de Coalho e Queijo Artesanal 

Serrano: identidades de produtores e consumidores 
associados a atributos de qualidade. Disponível em: 

encurtador.com.br/deNVY />Acesso em: 10 de março de 
2019. 

 

METODOLOGIA 
Para a realização deste trabalho foi feito um 

levantamento de custos e receitas na propriedade do 
senhor Ricardo Afonso Velho da Silva, no Município de 
Bom Jesus, Rio Grande do Sul, referente à produção de 

Queijo Artesanal Serrano no período de um ano 
(2017/2018). Os dados levantados foram aditados no 

software RuralPro 2013, e, a seguir, foram feitas análises 
financeiras a partir do programa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Segundo os dados obtidos, a compra do leite é a 

atividade com maior percentual de participação nos 
custos de produção do queijo, sendo responsável por 
95,47% do total, visto que, o queijo é um produto que 
demanda grande quantidade de leite. Os custos de 

produção da referida atividade foram de R$ 26.400,00, 
enquanto a venda do produto admitiu uma entrada em 
caixa de R$ 50.400,00, obtendo uma lucratividade de 

47,62% como pode ser analisado na Tabela 1. 
O ponto de equilíbrio da atividade ficou em 41,83%, o que 

equivale a 1.505,96 kg de queijo ou R$ 30.119,27, 
segundo apontado no Gráfico 1. Considerando que a 

produção foi de 3.6000 kg no ano, pode-se dizer que, a 
partir do ponto de equilíbrio, a atividade começa a trazer 

lucro ao produtor. 
 

 
 
 

 

 
Tabela 1: Análise econômica produção de 

Queijo Artesanal Serrano 

 

 
Gráfico 1: Ponto de equilíbrio 

 

CONCLUSÃO 
A atividade realizada está sendo bastante 

lucrativa e rentável ao produtor, gerando um proveito de 
21,50% na produção do queijo artesanal referente ao ano 
2017/2018. Assim, conclui-se que o software usado pode 

servir para análises de produção para outras 
propriedades, podendo abranger variadas áreas, não só 

da agricultura. 
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Palavras-Chave: Horticultura, colunas verticais, ensino. 
 

INTRODUÇÃO 
O sistema de cultivo hidropônico em colunas 
verticais é um tema atual e ganha cada vez 
mais destaque em estudos nacionais e 
internacionais. Apesar de pouco difundido no 
Brasil, apresenta inúmeras vantagens, 
relacionadas principalmente à otimização na 
utilização do espaço e apresenta-se como 
uma excelente oportunidade para o 
empreendedorismo. 
Assim, torna-se uma ferramenta a ser 
utilizada para as atividades práticas dos 
estudantes dos cursos de Técnico em 
Agropecuária e Engenharia Agronômica, 
onde é possível estudar a nutrição de plantas, 
a olericultura, o desenvolvimento de 
tecnologias e o empreendedorismo. 
Objetivando o ensino e o desenvolvimento de 
atividades de pesquisa, instalou-se no IFC 
Santa Rosa do Sul um sistema de hidroponia 
em colunas verticais para o cultivo de 
hortaliças. 

METODOLOGIA 
O trabalho foi instalado em junho de 2019, no 
Instituto Federal Catarinense Campus Santa 
Rosa do Sul, e o sistema de hidroponia em 
colunas verticais.  
O sistema é composto por 14 colunas de 
policloreto de polivinila (PVC), de 1,75 m de 
comprimento, e 75 mm de diâmetro, com 8 
furos, espaçados em 20 cm que ficaram 
dispostas verticalmente. Possui ainda, um 
cano de PVC de 280 mm diâmetro, cortado ao 
meio, para servir de condutor da solução 
nutritiva, das colunas, para o tanque de 
armazenamento, com capacidade de 100 l, 
além de uma bomba de sucção de 100 w de 
potência.  
A solução nutritiva foi composta por nitrato de 
cálcio, fosfato, potássio, magnésio, boro e 
ferro, adicionados na água conforme 
necessidade, averiguada via condutividade 
elétrica e pH da as solução nutritiva. O 
sistema permanecia em irrigação contínua.  
 

Figura 1 – Sistema de hidroponia em colunas 
verticais. IFC Santa Rosa do Sul, 2019. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Juntamente com estudantes dos cursos 
Técnico em Agropecuária e Engenharia 
Agronômica desenvolveu-se um trabalho de 
pesquisa avaliando diferentes substratos para 
o cultivo hidropônico de alface em colunas 
verticais. 
As alfaces lisa e crespa apresentaram 
características comerciais satisfatórias quanto 
ao peso e coloração (Figura 2). 
 
Figura 2 – Alfaces aos 42 dias após o 
transplante, cultivada em hidroponia vertical. 

 

CONCLUSÃO 
 

O desenvolvimento de projetos de ensino, 
com caráter inovador, traz benefícios à 
formação dos estudantes. O cultivo de alface 
em sistema hidropônico em colunas verticais 
apresentou resultados promissores. 
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Palavras-Chave: Vitis, variedades, uva, vinho. 

 
INTRODUÇÃO 

 
As condições edafoclimáticas do Litoral Sul de Santa 
Catarina favorecem mais o cultivo de frutíferas tropicais, e 
a demanda por estas frutas é alta, o que faz com que a 
fruticultura gere dinheiro para a região. Com relação a 
frutíferas temperadas, o Campus Santa Rosa do Sul do 
IFC está em uma região não tradicional para a produção 
de uvas e assim de seus produtos. Mas devido aos cursos 
de Técnico em Agropecuária e de Engenharia Agronômica  
e a disciplina de Viticultura e Enologia, foi instalada uma 
coleção de videiras no Campus com cultivares de uvas 
para vinho, suco e mesa e com o objetivo de manter, 
estruturar, ampliar e avaliá-las, quanto a sua adaptação e 
qualidade de seus frutos e produtos. 
 

METODOLOGIA 
 

O trabalho foi conduzido na coleção de videiras existente 
no setor de Agricultura III do Campus Santa Rosa do Sul 
do Instituto Federal Catarinense com cultivares de uvas 
visando ensinar os manejos da videira e estudar sua adap-
tação as condições da região. A coleção possui 35 cultiva-
res de uvas com idade entre 4 e 6 anos. Cada cultivar 
possui de 8 a 10 plantas. O espaçamento é de 2x3 metros 
com as plantas conduzidas em sistema de espaldeira com 
poda em cordão esporonado. As práticas realizadas foram: 
poda de frutificação, retirada de feminelas, desfolha do 
cacho, amarrio, manejo fitosanitário, adubações e colheita. 
Estas foram realizadas pelos alunos em aulas práticas de 
Fruticultura de Clima Temperado, de Agricultura III e de 
Práticas Agrícolas Orientadas (PAO). Após a colheita as 
uvas das cultivares: Gewurztraminer, Touriga Nacional, 
Tempranillo, Poloske, Riesling, Trebiano, Marselan, Isabel, 
Carmenérè, Proseco, Tannat, Alvarinho e Alicante Bous-
chet foram levadas ao Laboratório de Pós-colheita do 
Campus, onde foram pesadas e submetidas a análises.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Ao longo do ano de 2018, foi ensinada a poda das videiras 
em sistema de espaldeira para os alunos das turmas de 
Agricultura III e de Fruticultura de Clima Temperado, 
transmitindo o conhecimento para 150 alunos. 
A retirada de feminelas, brotos que nascem na axila das 
folhas, e a desfolha junto aos cachos foi feita pelos 
bolsistas e alunos de PAO e de Fruticultura de Clima 
Temperado, transmitindo a prática para 50 alunos. 
O amarrio e condução dos ramos foi feita pelos bolsistas e 
alunos de PAO, transmitindo a prática para 25 alunos. 
Em 2019, na época de colheita, a verificação do ponto de 
maturação  para  a  colheita  foi  ensinado  aos  alunos  de 

 
Viticultura e Enologia e aos bolsistas do projeto, 
transmitindo o conhecimento para 30 alunos. 
Após a colheita as uvas foram pesadas para avaliar sua 
produtividade (Gráfico 1). As cultivares Isabel Precoce e 
Poloske foram as que mais produziram com uma média 
aproximada de 9 quilos por planta. As demais cultivares 
produziram de um a dois quilos por planta. A maior média 
na ‘Isabel Precoce’ e ‘Poloske’ é explicada por ser a 
terceira safra destas uvas, enquanto nas demais foi a 
primeira. 
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Gráfico 01 – Produção de uvas da coleção de videiras do 

Campus Santa Rosa do Sul na safra 2019. 
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Gráfico 02 – Épocas de colheita de uvas da coleção de 

videiras do Campus Santa Rosa do Sul na safra 2019. 
 

As colheitas ocorreram entre janeiro e março, sendo 
‘Gewurztraminer’ a mais precoce e ‘Alicante Bouschet’ a 
mais tardia. 
 

CONCLUSÃO 
 

O projeto transmitiu o conhecimento sobre a cultura da 
videira em uma região não tradicional a mesma, 
proporcionando uma possibilidade de estudo e verificação 
técnica deste plantio. 
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Palavras-Chave: Efluente, Biodigestor, Biogás. 

 

INTRODUÇÃO 
Devido à grande procura de proteína da carcinicultura, 
busca-se tecnologias para atender a demanda, sendo uma 
delas, o sistema de bioflocos, onde os camarões ficam em 
um tanque fechado sem a renovação de água. Esse 
sistema produz sólidos suspensos (efluentes) que devem 
ser removidos para não causar mortalidade de camarões, 
sendo que esse efluente apresenta características 
importantes para ser aproveitado como produto em 
biodigestores para a geração de biogás. Entretanto, o 
efluente contém alta quantidade de cloreto de sódio (NaCl) 
na solução, por se tratar de sistema de cultivo com água do 
mar. Sabe-se que o íon de sódio é um inibidor da produção 
de biogás. Portanto esse trabalho tem como objetivo 
verificar a capacidade de produção de biogás a partir do 
efluente de sistema de bioflocos da produção de camarões 
in natura e com a retirada de parte do cloreto de sódio, em 
biodigestores de escala laboratorial. 
 

METODOLOGIA 
O efluente da produção de camarão em sistema de 
bioflocos, foi adquirido no laboratório de camarões marinho 
(LCM) do departamento de aquicultura da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). A quantidade de 
efluente foi de 20 litros (L), sendo que 10 L do mesmo foi 
dividido em 3 amostras e encaminhado para os 3 
biodigestores de efluente in natura (N P). Para o propósito 
de separar o lodo da água do mar, utilizou-se de um filtro 
de papel da marca Brigitta (coador de café). O volume 
restante (10 L) da amostra do efluente foi filtrado, ficando o 
lodo do sistema de bioflocos ficou retido no papel, sendo 
posteriormente retirado e depositado no recipiente de PET. 
Retornou-se ao volume original de 10 L com o acréscimo 
de água mineral comercial (água doce). Portanto, a água 
retirada lixiviou parte dos sais contidos no efluente 
promovendo, desta maneira, sua dessalinização. Análogo 
ao descrito anteriormente, foi separado a amostra do 
efluente processado em 3 e encaminhado para 3 
biodigestores de efluente processado (P). Os biodigestores 
foram operados por 42 dias, em sistema de batelada e 
mantidos em uma sala com pouca ventilação, não 
climatizada. A determinação da composição do biogás foi 
realizada utilizando-se o kit portátil de análise de biogás da 
Alfakit, sendo que para a determinação de amônia e gás 
sulfídrico utilizou-se do método colorimétrico, e para a 
determinação de gás carbônico e metano empregou-se o 
método volumétrico.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os valores das concentrações médias de CH4 em cada 
série de dados podem ser observados no Gráfico 1, onde 
observa-se que o biogás gerado pelos biodigestores de 

efluente processado apresentou porcentagem maior do 
que nos biodigestores de efluente in natura. 

 
Gráfico 1 - Variação da concentração média de metano 

dos biodigestores estudados.

 
Fonte: Autor 

 
Como previsto, houve diferença na composição gasosa 
entre o biogás obtido dos biodigestores de efluente 
processado em relação aos biodigestores de efluente in 
natura, isso pode ser devido à presença de um inibidor, 

supostamente íons de sódio presentes em maior 
concentração no efluente in natura, devido ao mesmo não 
ter passado por processo de retirada dos sais, logo, já se 
esperava que a concentração de metano no biogás nos 
sistemas de biodigestão desse efluente seria menor, de 
fato isso pode ser observado no Gráfico 1.  
 

CONCLUSÃO 
Como previsto a presença do inibidor presente no mosto 
dos biodigestores influenciou negativamente na 
composição percentual e a velocidade do gás metano. 
Devido à alta concentração de íons de sódio na solução 
aquosa dos biodigestores de efluente in natura. Em suma, 
os biodigestores de efluente processado e in natura 

atingiram valores usuais de produção de biogás.  
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Palavras-Chave: Citrus limettioides, injúrias, armazenagem, conservação. 
 

INTRODUÇÃO 

 As Limas da Pérsia são classificadas de acordo com a 
sua cor, diâmetro e presença de manchas, e visando o 
aumento da qualidade do fruto para o consumidor, os 
cuidados devem ser iniciados ainda no campo, com a 
colheita. Porém estes danos podem ainda ocorrer na pós-
colheita devido ao manuseio inadequado e excessivo dos 
frutos, além de ausência de instalações e equipamentos 
específicos para o processamento (EMBRAPA, 2003). 
Danos de impacto, compressão e abrasão são prejudiciais 
aos vegetais e podem reduzir o período de 
armazenamento das laranjas, assim como afetar a sua 
comercialização pelo surgimento de lesões que prejudicam 
a aparência do fruto (DURIGAM, 2005). O objetivo do 
trabalho foi de avaliar a qualidade pós colheita de Limas 
da Persia submetidas a danos de corte, abrasão e impacto 
e armazenadas sob refrigeração durante 60 dias. 
 
METODOLOGIA 

Limas da Persia foram coletadas na área experimental do 
IFC-Santa Rosa do Sul, e transportadas até o Laboratório 
de Pós-colheita, onde foram sanitizadas, individualizadas 
em bandejas com 15 frutos cada e submetidas a 
tratamentos de danos mecânicos por corte, abrasão e 
impacto. Frutos sem danos mecânicos compuseram o 
tratamento testemunha. Os frutos foram armazenados a 7 
oC durante 15, 30, 45 e 60 dias. Após a colheita, frutos de 
todos os tratamentos foram deixados a temperatura 
ambiente por 5 dias para simular o comportamento em 
supermercado. As avaliações foram realizadas após 0, 5, 
15 30, 45 e 60 dias de armazenamento para: perda de 
massa fresca (%), conteúdo de suco (%) e presença de 
fungos. O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado em esquema fatorial 4x6, sendo 4 tratamentos 
e 6 datas de avaliação. Cada fruto compôs uma repetição, 
totalizando 15 repetições por tratamento e data de 
avaliação. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A perda de massa fresca (Tabela 1) apresentou diferença 
somente aos 5 dias de armazenamento, quando o 
tratamento de abrasão apresentou a maior perda de água. 
 
Tabela 1- Perda de massa fresca (%) de ‘Limas da 

Persia’ ao longo de 60 dias de armazenagem a 7 °C na 
safra de 2018-2019. 

 

O conteúdo de suco (Tabela 2) diferiu aos 5 e 15 dias. Aos 
5 dias, os tratamentos testemunha e abrasão 
apresentaram menor suculência, e aos 15 dias os os frutos 
testemunha e corte apresentaram menor conteúdo de 
suco. 
 
Tabela 2- Conteúdo de suco (%) de Limas da Persia ao 

longo de 60 dias de armazenagem a 7 °C na safra de 
2018-2019. 

 

Ocorreu desenvolvimento de fungos (Tabela 3) somente 
aos 45 e 60 dias após o armazenamento, sendo que aos 
45 dias o tratamento abrasão apresentou maior incidência 
de fungos que o impacto, porém não diferiu dos demais. Já 
aos 60 dias o tratamento corte apresentou mais fungos 
que os tratamentos queda e testemunha e não diferiu de 
abrasão. 
 
Tabela 3- Presença de fungos em Limas da Persia ao 

longo de 60 dias de armazenagem a 7 °C na safra de 
2018-2019 

 
 

CONCLUSÃO 

Os danos mecânicos não aumentaram a desidratação de 
Limas da Persia armazenadas em frio a 7 oC. 
Os danos mecânicos por corte e abrasão levaram ao 
desenvolvimento de fungos ao longo do armazenamento 
refrigerado. 
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0 5 15 30 45 60

TEST 0,0 a 5,43 b 0,19 a 0,50 a 0,94 a 0,88 a

QUEDA 0,0 a 5,79 b 0,38 a 0,47 a 0,63 a 0,84 a

CORTE 0,0 a 5,22 b 0,20 a 0,46 a 0,56 a 1,40 a

ABRASÃO 0,0 a 6,52 a 0,81 a 0,48 a 0,64 a 1,17 a

DMS= 0,68

Armazenamento
Tratamento

0 5 15 30 45 60

TEST 63,05 a 52,70 b 50,58 b 65,82 a 55,80 a 63,09 a

QUEDA 63,05 a 74,03 a 65,01 a 66,02 a 62,72 a 52,65 a

CORTE 63,05 a 64,44 a 47,30 b 56,78 a 66,42 a 55,58 a

ABRASÃO 63,05 a 52,20 b 67,80  a 62,49 a 66,50 a 54,55 a

DMS= 11,73

Tratamento
Armazenamento

0 5 15 30 45 60

TEST 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 2,66 ab 0,00 b

QUEDA 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,33 b 0,26 b

CORTE 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 6,66 ab 12,73 a

ABRASÃO 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 11,00 a 7,66 ab

DMS= 10,40

Tratamento
Armazenamento
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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 visou 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. As determinações dos resultados, bem como 
o método utilizado (TEDESCO et al., 1995), estão descritas 
a seguir: 
1) Determinação do carbono orgânico: o carbono orgânico 
total do solo é 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 
é determinado em suspensão de solo em água e em 
solução de CaCl2 0,01 mol L-1 (relação 1:2,5). A acidez 
potencial é determinada com solução tampão SMP. 
3) Determinação de alumínio, cálcio, magnésio trocáveis: a 
extração de alumínio, cálcio e magnésio trocáveis é feita 
com solução de KCl 1 mol L-1 e são determinados por 
titulação. 
4) Determinação de fósforo e potássio: O fósforo e potássio 
disponível são extraídos com solução de Mehlich-1 e 
determinados em espectrofotômetro e por fotometria de 
chama, respectivamente. 
 
 
 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
No ano de 2018, o laboratório de solos organizou a forma 
de recebimento, preparo, análise química e entrega de 
laudo das amostras de solos. Neste período foram 
realizadas amostras de solo para a comunidade interna – 
referentes a projetos de pesquisa, trabalhos de conclusão 
de curso (TCC) e uma dissertação de mestrado – 
totalizando 144 amostras. O projeto também auxiliou em 
aulas práticas das disciplinas de solos do Curso de 
Engenharia Agronômica, possibilitando aos acadêmicos 
relacionar teoria e prática. 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 seus resultados. No 
entanto, até o presente momento o serviço foi realizado 
apenas para a comunidade interna no IFC-SRS, porém, 
maiores estudos 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. 
 

AGRADECIMENTOS 
 

Ao IFC–Campus Santa Rosa do Sul pela bolsa de Iniciação 
científica da primeira autora. 

 

REFERÊNCIAS 
 

TEDESCO, M. J; GIANELLO, C,; BISSANI, C. A.; 
BOHHNEN, H.; VOLKWEISS, S. J. Análises de Solo, 
plantas e outros materiais. Boletim Técnico, 2 ed, Porto 

Alegre, 1995, 174p. 

ISSN: 2526-4044 p. 1043 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

 

OFICINA DE PLANTAS SUCULENTAS PARA CONSTRUÇÃO DE TERRÁRIO  

Karyne Maria Arcênego1, Henrique de Oliveira Cardoso2, Marcos André Nohatto3, 
Eloisa Martinello Topanote4, João Carlos da Silva Vieira5, Geraldo Muzeka6 

1Instituto Federal Catarinense/Campus Santa Rosa do Sul/ karyne_maria@hotmail.com; 
2,3,4,5,6Instituto Federal Catarinense/Campus Santa Rosa do Sul/ olienrilindo@gmail.com; marcos.nohatto@ifc.edu.br; 

eloisamt@outlook.com; jc.vieira2015@outlook.com; geraldo.muzeka@ifc.edu.br. 

 
Palavras-Chave: Paisagismo, Cactos, Minijardins. 
 

INTRODUÇÃO 
As suculentas são plantas, de diferentes famílias, que 
possuem a capacidade de armazenar água em seus 
tecidos em grandes quantidades, consequentemente, 
conseguem sobreviver em ambientes áridos e secos por 
longos períodos (CAVALCANTE et al., 2013). Além da 
beleza que proporcionam, apresentam fácil adaptação as 
condições edafoclimáticas, resistência a problemas 
fitossanitários e baixa necessidade de manejo em geral 
(regas e outros cuidados), o que tem impulsionado o 
aumento da presença dessas plantas nos lares brasileiros. 
Para aproveitar-se dessa expansão do mercado, que cria 
opção de renda ao pequeno produtor e também 
demonstrar esse cenário a comunidade IFC (discentes, 
servidores e público externo) foi implantado projeto “Cultivo 
de plantas suculentas como alternativa para geração de 
renda familiar” com diversas ações como: criação de 
ambiente para produção de mudas de suculentas; 
formação de banco de espécies; propagação; ensaios 
experimentais e oferecimento de oficina para construção 
de terrários (miniaturas de jardins com suculentas em 
recipientes de vidro, utilizados para decoração). O objetivo 
desse resumo será apresentar as atividades referentes a 
essa última ação desenvolvida no projeto. 
 

METODOLOGIA 
A oficina para construção de terrários foi oferecida ao 
público presente no II AGROTEC (Exposição Tecnológica 
da Agricultura familiar), evento realizado no dia 24 de 
novembro no IFC Campus Santa Rosa do Sul. 
Primeiramente, efetuou-se a inscrição dos interessados 
pela prática, totalizando duas turmas de 20 pessoas. Na 
sequência, realizou-se a apresentação do objetivo do 
projeto de extensão, banco de espécies, cuidados básicos 
para o cultivo de plantas suculentas e procedimento teórico 
para a construção do terrário. Imediatamente após, cada 
participante teve a oportunidade de montar na prática seu 
próprio terrário, utilizando os recursos disponíveis pelos 
proponentes da atividade, tais como: mudas de diferentes 
espécies presentes no banco do campus (Figura 1), 
aquário de vidro (2L), pedra brita (5 mm a 50 mm), areia, 
substrato e utensílios domésticos e miniaturas decorativas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A criação do terrário é um processo simples, mas que exige 
alguns cuidados. Um deles ressaltado na oficina foi a 
garantia da drenagem superficial, uma vez que o excesso 
de umidade pode prejudicar o desenvolvimento da planta. 
Para isso, colocou-se a primeira camada no vaso de vidro 
com pedras britas de maior tamanho. Em seguida, inseriu-
se as camadas de areia e substrato, esse último para o 
crescimento das suculentas. Posteriormente, para o plantio 
das mudas, abriu-se pequenos buracos no substratos onde 
as mudas ficaram abrigadas, tendo o cuidado de 
pressionar o substrato ao redor das mudas para que fiquem 

firmes e bem distribuídas no recipiente. Recomendou-se a 
utilização de colher para essa finalidade (Figura 2). O 
resultado final é dependente da criatividade, por isso 
inúmeras combinações foram obtidas (Figura 3), o que 
pode agregar valor ao produto no caso de comercialização. 
 
Figura 01 – Banco de espécies suculentas do campus. 

   
Fonte: Autor, 2018. 
 
Figura 02 – Atividade prática de ensino-aprendizagem 

para construção de terrários, integrando os participantes. 

  
Fonte: Autor, 2018. 
 
Figura 03 – Demonstração do trabalho final, destacando o 

processo criativo envolvido na elaboração.  

  
Fonte: Autor, 2018. 

CONCLUSÃO 
A construção de terrário por meio de oficina constitui-se de 
excelente estratégia de ensino/aprendizagem ao público, 
oportunizando inspiração aos participantes de alternativa 
de geração de renda e  
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INTRODUÇÃO 

 

A vitivinicultura inclui a ciência, a técnica e a arte do cultivo 
de videira e a da produção da uva. A composição química 
da uva depende de fatores genéticos como variedade, 
ambientais, enquanto a composição química dos vinhos é 
determinada pela composição da uva e pelos processos de 
produção e armazenamento. 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, valor aumenta anualmente, mesmo que 
lentamente. 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 Campus 
Santa Rosa do Sul (CSRS) do IFC em 2018, 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) com as mesas 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.  
Além das aulas de análise sensorial vinhos houve uma aula 
de análise sensorial de variedades 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. 
Na aula de vinhos espumantes fez-se a análise sensorial 
de espumante Moscatel, Brut e Rosé Brut.  
 

Figura 01- Aspecto da disposição dos materiais usados 

para uma aula de análise sensorial de espumante. 
 

         
 
Os alunos realizaram e acompanharam a vinificação de 
uvas da coleção de videiras do CSRS. 

 
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 aulas de análise sensorial de vinhos os 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 e Rosé comparado ao adocicado do 
moscatel. 
 

CONCLUSÃO 
 

Através da execução do projeto os alunos da disciplina de 
Viticultura e Enologia aprenderam a técnica de degustação 
de vinhos e espumantes e de elaboração de vinhos 
podendo futuramente transmitir estes conhecimntos. 
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INTRODUÇÃO 
Produzindo cerca de 54 milhões de litros de óleo de azeite 
no Brasil, a região sudeste e o estado do Rio Grande do 
Sul possuem a maior área agrícola dedicada a olivicultura 
do país (MARTINS, 2015). Em crescente expansão, o 
manejo adequado é de fundamental importância para o 
cultivo da oliveira. O valor agregado na azeitona e na 
produção de óleo se torna um atrativo a produtores que 
buscam a diversidade do campo. Um solo bem drenado, 
temperaturas amenas e a escolha mais adequada da 
variedade são requisitos a se estudar para implantação da 
cultura. Além disso, as pesquisas com diferentes 
cultivares de oliveira são ferramentas essenciais para 
determinar o manejo mais adequado à cultura. O objetivo 
do presente projeto é avaliar o crescimento de diferentes 
cultivares de oliveira no Campus Santa Rosa do Sul do 
IFC. 

 

METODOLOGIA 
O trabalho foi conduzido no Instituto Federal Catarinense 
– Campus Santa Rosa do Sul (CSRS), nos anos de 2018 
a 2019. As mudas de oliveira das cultivares Arbequina, 
Arbosana, Coratina, Frantoio, Koroneiki, Manzalilha e 
Picual foram adquiridas no ano de 2017 com 
aproximadamente 30 centímetros de comprimento, 
envasadas e acomodadas em casa de vegetação do 
CSRS, sendo após 10 meses transplantadas a campo em 
espaçamento de 4x3 metros, 5 repetições de cada 
cultivar. Com 12 e 24 meses de idade determinou-se a 
estatura medindo o líder central da base até o ápice do 
mesmo com trena métrica para determinação do 
crescimento. Para teste estatístico Tukey a 5% 
de probabilidade, Solfware Sisvar 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A coleção de oliveiras encontra-se em fase de 
implantação e o projeto tem previsão de avaliação de 20 
anos. Nestes 2 anos, o projeto transmitiu aos alunos 
participantes e demais interessados, aprendizados quanto 
ao manejo de uma plantação de oliveiras. 
As mudas de oliveira cresceram em média 36,02 cm do 
ano de 2018 para 2019, crescimento adequado para 
mudas de um ano. As cultivares que demonstraram maior 
desenvolvimento estatisticamente no ano de 209 foram: 
Frantoio com crescimento médio de 121,67 cm; Koroneiki 
com média de 78,30 cm; Arbequina com média de 20,84 
cm, mostrando uma adaptação maior que as demais 
cultivares plantadas. Nas condições brasileiras, a 
existência de informações relacionadas ao 
desenvolvimento da oliveira ainda é incipiente.  
Foi observado que as cultivares com menor desempenho 
foram: Arbosana com média de 3,01 cm e Picual com 

média de 12,33 cm. A cultivar Manzanilla e Coratina 
apresentaram médias próximas de 19 cm, mostrando-se 
medianas em desenvolvimento comparadas às demais 
cultivares, apesar de suas características de rusticidade e 
tolerância à verticilose (PAULUS, 2011). 
 
Tabela 01- Média de crescimento de cultivares de 

oliveiras após 12 (2018) e 24 (2019) meses de 
crescimento. Santa Rosa do Sul. 2019. 

CULTIVAR 
MÉDIA (cm)  

2018 
MÉDIA (cm)  

2019 

Arbosana 77,50 bc 98,00 abc 

Arbequina 66,36 abc 87,22 a 

Coratina 94,00 abc 113,00 bc 

Frantoio 115,50 a 154,50 a 

Koroneiki 94,50 abc 152,50 a 

Manzanilla 105,00 ab 135,00 ab 

Picual 65,00 c 98,00 abc 

Média 91,1 113,9 

Dms: 37,35 cm 

 
Figura 01- Plantas de oliveira da coleção Campus Santa 

Rosa do Sul do IFC. 

 
 

CONCLUSÃO 
As cultivares Frantoio, Koroneiki e Arbequina 
apresentaram maior desenvolvimento inicial no campus 
Santa Rosa do Sul. 
Os alunos e comunidade se mostram interessados no 
projeto, sempre envolvidos com o manejo da coleção.  
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INTRODUÇÃO 
A qualidade do solo se relaciona com sua capacidade em 
desempenhar funções que interferem na produtividade de 
plantas e no ambiente, podendo mudar com o passar do 
tempo em decorrência de ações antrópicas ou eventos 
naturais (LIMA et al., 2007). 
A cultura do maracujá do qual está instalada na área que 
este trabalho foi conduzido, se tornou uma cultura de alta 
importância para a região. A introdução começou a poucos 
anos e já vem sendo uma alternativa para a região como 
fonte de renda para os agricultores. 
Hoje em dia são conhecidos os efeitos dos diferentes 
manejos e práticas realizadas na utilização de um solo, que 
influenciam diretamente na estrutura e atividade biológica, 
e consequentemente na fertilidade e produtividade das 
culturas, visando a sustentabilidade dos sistemas agrícolas 
(CARNEIRO et al., 2009). 
A mudança de manejo afeta a porosidade, o aumento da 
microporosidade favorece a retenção de água no solo, já a 
macroporosidade favorece os processos de infiltração e 
redistribuição de água, bem como trocas gasosas entre o 
solo e a atmosfera, tornando o solo mais adequado às 
culturas. 
Tendo em vista a importância de conhecer o solo para um 
melhor manejo, esse presente trabalho tem como objetivo 
verificar a porosidade da área aonde se encontra a cultura 
do maracujá no IFC campus Santa Rosa do Sul. 

 

METODOLOGIA 
O experimento foi conduzido na área que atualmente está 
destinada a cultura do maracujá no Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia Catarinense - Campus 
Santa Rosa do Sul, (29°05’44” S, 49° 48’ 48” W; altitude 15 
m), através das retiradas de anéis volumétricos de solo. 
Os atributos físicos do solo foram determinados através de 
amostras com estrutura indeformada, coletadas com anéis 
metálicos com volume de 100 cm³, nas profundidades de 
0-10 cm, 10-20 cm, 20-35 cm, 35-50 cm, 50-65 cm, com 3 
repetições por profundidades. 
Foram determinados a porosidade total, macroporosidade, 
microporosidade. Os anéis volumétricos foram saturados e 
submetidos à tensão de 5 kPa em mesa de tensão, para a 
determinação da porosidade, macroporosidade e 
microporosidade (Embrapa, 1997). A análise física foi 
realizada no Laboratório de Física dos Solos da UDESC 
em Lages – SC. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados das propriedades físicas desse solo podem 
ser vistos na tabela 01. 
 
Tabela 01 – Propriedades físicas do solo (Macroporos, 

Microporos e Densidade) da área de cultivo de maracujá 
do IFC Santa Rosa do Sul. 

Profundidade 
(cm) 

Macroporo 

(m³/m³) 
Microporos 

(m³/m³) 
Densidade 

 
0-10 0,048 0,362 1,43 

10-20 0,045 0,367 1,38 

20-35 0,030 0,365 1,38 

35-50 0,027 0,387 1,42 

50-65 0,037 0,367 1,43 

Fonte: Próprio autor  
 
Como pode ser observado os valores das propriedades 
físicas desse solo permaneceram constante. Pode-se 
observar uma densidade elevada na área perto de 1,65 
qual é considerada densidade crítica para a maioria dos 
cultivos agrícolas em área arenosas, junto com uma baixa 
quantidade de macroporos o que dificulta o 
desenvolvimento das raízes e proporciona uma difícil 
infiltração da água. Condição que era esperada devido a 
área ser originalmente várzea a qual sofreu processo de 
aterro.  
Com esses dados de solo em mãos pode ser realizado um 
planejamento para manejar a área em questão para uma 
melhoria nas condições físicas e favorecer o 
desenvolvimento das culturas instaladas. 

CONCLUSÃO 
Os dados observados mostram que a influência dos macro 
e microporos é determinante no desenvolvimento da 
cultura na região devido a condição do solo encontrado no 
instituto ser de aterro. 
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Palavras-Chave: Apicultura, Coleta de enxames, Preservação. 
 

INTRODUÇÃO 
As primeiras abelhas Apis mellifera introduzidas no 
Brasil eram de origem Europeia, 1957, houve a 
introdução de rainhas africanas e estas acidentalmente 
enxamearam e dispersaram-se pelo País cruzando 
com abelhas Apis melliferas europeias, resultando em 
abelhas hibridas. Estas possuem comportamento 
enxameatório mais frequente comparado às europeias 
(Wiese, 2000). Este trabalho tem como objetivo 
capturar enxames fugitivos de Apis melífera, evitando 
acidentes com os mesmos, como ferroadas em 
criações, e preservar esses insetos de interesse 
econômico e ambiental, evitando assim que os 
enxames sejam mortos, preservando o inseto e a 
capacidade de polinização entomológica na região. 

 

METODOLOGIA 
As capturas dos enxames de abelhas Apis mellifera 
foram realizadas de acordo com a solicitação dos 
moradores dos Municípios da Associação de 
Municípios do Extremo Sul Catarinense. O Grupo de 
Estudos Apícolas se deslocava até o local de captura e 
determinava-se a melhor estratégia para sua retirada, 
utilizando ferramentas necessárias a situação, como 
serrote, pé de cabra, escada, equipamentos apícolas, 
entre outros. As abelhas eram transferidas para caixas 
núcleos e/ou caixas Langstroth com o logo do Instituto 
Federal Catarinense – Campus Santa Rosa do Sul, os 
favos existentes no ninho eram coletados e fixados nos 
caixilhos com auxílio de atilhos de borracha, e por 
último, certificava-se a presença da rainha no núcleo 
ou caixa de captura. Após a coleta do enxame 
aguardava-se um período de sete a quatorze dias para 
realizar o transporte. Para o transporte o alvado da 
colmeia era fechado com esponja, a tampa era fixada 
com parafusos, e essa era colocada em saco 
confeccionado com sombrite nº50, após era carregada 
até a caçamba de um veículo, e posteriormente 
transportados para o apiário de quarentena do IFC 
Campus Santa Rosa do Sul, localizado nas 
coordenadas 29º06’09.98”S e 49º48’39.80”O após 
adaptadas, e em função do crescimento da colmeia, 
estas eram transferidas para o apiário fixo do IFC 
Campus Santa Rosa do Sul localizado nas 
coordenadas 26º06’10.47”S E 49º48’39.81”. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A captura dos enxames sempre ocorreu após o 
comunicado dos munícipes, que foram informados, 
sobre o trabalho realizado pelo Grupo de Estudos 

Apícolas, através das reuniões de pais realizadas no 
IFC - Campus Santa Rosa do Sul. Mais 
especificamente nas cidades de Santa Rosa do Sul, 
Sombrio e Araranguá. A frequência dos locais de 
captura dos enxames ocorreu em caixaria de casa, 
galpões, e em árvores (Figura 1). 
 
Figura01 –Enxame localizado e caixaria de galpão. 

 
Fonte: Autor. 

Supõe-se que a maior ocorrência das capturas em 
caixarias de casas e galpões dá-se pelo espaço 
disponível. Os enxames capturados, atualmente estão 
nos apiários do IFC Campus Santa Rosa do Sul, 
atendendo as aulas práticas de apicultura dos Cursos 
Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio e 
ao Curso Superior de Engenharia Agronômica, 
servindo também como subsidio para as pesquisas 
realizadas pelo Grupo de Estudos Apícolas. 

 

CONCLUSÃO 
A execução deste trabalho beneficia a população da 
região da AMESC evitando possíveis acidentes com 
Apis melífera, além da troca de informações sobre a 
importância destes importantes polinizadores, 
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INTRODUÇÃO 
A pitaya é oriunda do continente americano, sendo 
considerada internacionalmente um fruto não climatérico, 
porém em projeto piloto não publicado, apresentou pico de 
produção de etileno e resposta a aplicação de etileno 
exógeno. O etileno é um hormônio gasoso que atua 
principalmente no amadurecimento dos frutos, como um 
ativador das enzimas degradadoras da parede celular.  
O 1-metilciclopropeno (1-MCP), é um inibidor do efeito do 
etileno, retardando o amadurecimento de frutos. O objetivo 
do trabalho foi testar o efeito do 1-MCP no armazenamento 
de pitaya. 
 

METODOLOGIA 
As amostras foram coletadas de um pomar comercial, 
localizado no município de Santa Rosa do Sul-SC. No início 
da colheita os frutos apresentavam: 47 de brilho e 18° de 
ângulo hue da porção vermelha da epiderme, 52 de brilho 
e 102° de ângulo hue da bráctea, 18 °Brix e 9 meq.100mL-

1, de sólidos solúveis e acidez titulável respectivamente. O 
delineamento foi o inteiramente casualizado, com quatro 
repetições de oito frutos, com dois tratamentos: sem 
aplicação e com a aplicação de 1-MCP, por 24h a 20°C 
numa dose de 300 nL.L-1. Os frutos foram armazenados por 
20 dias a 13 ± 2°C e umidade relativa (UR) de 90 ± 5% por 
20 dias mais 3 dias simulando o período de prateleira a 20 
± 3°C e UR de 70 ± 5%.  As variáveis avaliadas foram o 
ângulo hue da cor de fundo e da bráctea, sólidos solúveis, 

força de ruptura da epiderme, resistência da polpa a 
penetração e acidez titulável, todas de acordo com o 
descrito por Pansera-Espíndola, 2017. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O ângulo hue da bráctea foi maior com a aplicação do 1-

MCP (Tabela 1) indicando coloração mais verde, 
característica desejável que é observada pelos 
consumidores no momento da compra. A cor de fundo, 
porção da epiderme do fruto coberta pela coloração 
vermelha, e a acidez titulável não apresentaram diferença 
entre os tratamentos (Tabela 1). A aplicação de 1-MCP 
manteve os frutos mais firmes, observando-se os valores 
de força para a ruptura da epiderme e resistência da polpa 
a penetração (Tabela 1). O maior amolecimento dos frutos 
sem a aplicação reflete a degradação da parede celular 
que libera pectina solúvel aumentando o teor de sólidos 
solúveis nesse tratamento (Tabela 1). A ação do 1-MCP 
sobre os receptores de etileno e seu efeito inibitório sobre 
a síntese auto catalítica desse hormônio  
 
 

pode ter reduzido o metabolismo dos frutos mantendo 
assim a qualidade (EKMANN et al., 2004). 
 
Tabela 01 – Ângulo hue do fundo de pitayas armazenadas 

20 dias a 13 ± 2°C/UR de 90 ± 5% por 20 dias mais 3 dias 
simulando o período de prateleira a 20 ± 3°C e UR de 70 ± 
5%. 

 Sem 
1-mcp 

Com 
1-mcp 

CV 

(%) 

Ângulo hue 
(Fundo) 

19,1a 20,6a 5,3 

Ângulo hue 
(Bráctea) 

86,0b 92,2a 2,6 

Sólidos solúveis 
(ºBrix) 

12,8a 12,1b 5,1 

Acidez titulável 
(meq.10mL-1) 

4,9a 4,7a 3,9 

Força de ruptura da 
epiderme 

(N) 

9,6b 9,9a 2,7 

Resistencia da polpa à 
penetração 

(N) 

0,961b 0,992a 3,2 

 

CONCLUSÃO 
Pode-se concluir que o 1-MCP melhora a manutenção da 
qualidade de pitayas. Novos estudos devem ser 
desenvolvidos para o melhor entendimento do 
metabolismo desse fruto e estudos sensoriais para testar 
os efeitos de tecnologias de armazenamento sobre as 
características organolépticas.  
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INTRODUÇÃO 
O cultivo da amoreira-preta é de grande potencial para as 
regiões brasileiras com período de inverno acentuado e 
favorável para pequenas propriedades agrícolas. O 
conhecimento de processos fisiológicos que ocorrem 
durante a pós-colheita é essencial para determinar as 
estratégias de conservação. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar o efeito da temperatura de armazenamento na taxa 
de respiração de amora-preta. 
 

METODOLOGIA 
O experimento foi realizado no município de Canoinhas–
SC (26º10’38”S, 50º23’24”W, a 839 m de altitude), onde 
foram utilizadas amoras-pretas orgânicas, colhidas no 
estádio maduro, no mês de novembro de 2017. Foram 
realizadas análises diárias das taxas de respiração e 
produção de etileno durante 5 dias, acondicionadas em 
recipientes plásticos com volume de 480mL (11 frutos por 
recipiente), a 0, 10, 20, 30 e 40ºC com umidade relativa 
80±5%. Após 60 min, alíquotas gasosas dos recipientes 
(1mL) foram injetadas em um cromatógrafo a gás Varian, 
modelo CP‑ 3800. Por meio da diferença nas 
concentrações de CO2, no interior do recipiente, 
prontamente após o seu fechamento e depois de 25 min, 
foram obtidas as taxas respiratórias (nmol de CO2 kg-1 s-1). 
Os dados foram submetidos à análise estatística com 
auxílio do programa Statistical Analysis System - SAS e 
comparadas pelo teste LSD (P<0,05). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Ocorreu um aumento na taxa respiratória com o acréscimo 
na temperatura de armazenamento de 0 a 30ºC e um 
decréscimo na temperatura de armazenamento de 30 a 
40ºC (Figura 1). Os valores do quociente de respiração 
(Tabela 1) apontam que nas temperaturas de 0 a 20ºC, 
este quociente alcançou valores semelhantes. Já nas 
temperaturas de 20 a 40ºC, observou-se a diminuição do 
quociente de respiração. Este comportamento ocorre por 
conta das reações bioquímicas de enzimas. Com o 
aumento da temperatura a atividade enzimática declina. 
 

 
 

Figura 01 – Efeito da temperatura de armazenamento na 
taxa respiratória (mL CO2 kg-1h-1) em amora-preta. 

 
Fonte: PANSERA-ESPINDOLA, 2017. 
 
Tabela 01 – Quociente de temperatura de respiração em 
função da temperatura, em amoras-pretas armazenadas 
por 24 h sob 0, 10, 20, 30 e 40°C. 

 

Fonte: PANSERA-ESPINDOLA, 2017. 
 

CONCLUSÃO 
A temperatura de 0°C teve a menor taxa de respiração, 
apresentando o maior potencial de armazenamento, o 
aumento de 0 para 10°C aumenta em 2,6 vezes a 
respiração e o de 10 para 20°C triplica a taxa respiratória 
representando a influência da temperatura no metabolismo 
dos frutos. 
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Palavras-Chave: educação ambiental, objeto didático, sustentabilidade; 
 

INTRODUÇÃO 
O projeto do filtro ecológico teve como objetivo construir 
um filtro com materiais de fácil acesso (carvão, areia, 
pedregulhos e algodão) que pode ser replicado em menor 
escala para um aprendizado didático e prático sobre a 
importância do reúso de água de meios não potáveis, 
neste caso, água proveniente de ar-condicionado. 
Durante o projeto, que também atende ao âmbito químico 
ambiental, foram realizados alguns testes físico-químicos 
para testar a potabilidade da água tanto antes de ser 
colocada no filtro, quanto após a sua devida filtragem. O 
filtro é entendido como um objeto didático interativo que 
pode ser abordado de diferentes maneiras em diferentes 
níveis de escolaridade. 

METODOLOGIA 
O filtro foi construído em acrílico e tem capacidade para 
armazenar 10 litros de água filtrada. Foram feitas análises 
da água antes e depois de passar pelo filtro. Inicialmente 
obtivemos o valor de pH, o qual foi observado quatro 
vezes utilizando o pHmetro para melhor precisão. Para 
estimar a afluência de cloro na água, foi utilizado o 
processo de volumetria ácido – base, com uma solução 
1N de EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético). Em 
seguida, foi feito o teste “branco” (quantidade de água 
destilada) da mesma maneira que a amostra, seguindo a 

equação:𝑚𝑔 𝐿⁄ 𝐶𝑙 =
(𝐴−𝐵)⋅𝑁⋅35,450

𝑚𝐿𝑑𝑎𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
onde A é o valor do 

titulante gasto na amostra, B é o valor gasto no branco e 
N é a normalidade do titulante (FUNASA, 2004). Na etapa 
seguinte foi analisada a dureza na amostra utilizando o 
indicador ‘eriochrome Black’. Por fim, realizamos a análise 
da condutividade, feita com o auxílio de um 
condutivímetro. Foi utilizada uma solução tampão 146,9 
para estabilização da máquina. Na Tabela 1 a seguir, 
mostramos os resultados da análise antes e após 
filtragem. 

Tabela 1: Análises físicas e químicas da água antes e 

depois de ser filtrada. 

Análises Pré-filtro Pós-filtragem 

Cloreto 0,42 mg/L Cl 0,13 mg/L de Cl 

Condutividade 41,48 µS/cm  300 µS/cm  

Dureza ≤0,1 mg/LCaCO3 ≤0,1 mg/LCaCO3 

pH 7,8 7,5 

Fonte: dados do autor. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A análise da condutividade apresentou incoerência com o 
resultado previsto, uma vez que o esperado é a 
diminuição da condutividade após a filtragem. A 
condutividade indica presença de íons na água, que 
deveriam ser eliminados no processo. Acreditamos que a 
montagem do filtro, como vemos na figura 1, permite que 
a areia utilizada escoe até o reservatório na base do filtro. 
Como um dos materiais tem uma granulometria pequena, 
a areia coletada direto da praia pode ter perpassado as 
camadas de brita, algodão e carvão ativado. Além disso, 
entre o reservatório e os materiais filtrantes há uma placa 
de acrílico que os separa e sua fixação em uma das 
laterias pode estar comprometida. Tal contaminação não 
ocorreria em um filtro menor, pois o controle geral das 
camadas e seu isolamento é mais simples. Já a análise 
de dureza permaneceu inalterada pelo motivo de a água 
utilizada para testes proveniente de ar-condicionado já 
conter uma quantidade pequena de resíduos sólidos que, 
com base na nossa metodologia de trabalho, acaba por 
ser praticamente desprezível. Mesmo assim, a análise foi 
feita para que esse dado fosse comprovado. 

Figura 1: fotografia do filtro montado pronto para a 

filtragem. Fonte: do autor. 

 

 

 

 

 

 
Fonte: dados do autor.  

CONCLUSÃO 
Como foram realizadas poucas análises, por razões de 
falta de soluto ou inviabilidade instrumental, não é 
possível determinar a potabilidade da água com certeza, 
as análises foram feitas com viés de observar a 
capacidade de filtragem do filtro. 
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INTRODUÇÃO 

Neste artigo relataremos o projeto realizado na Escola 
de Educação Básica Professora Doralina Clezar da 
Silva, localizada no município Balneário Gaivota/SC. 
Os alunos participantes do programa Residência 
Pedagógica (RP), do Instituto Federal Catarinense – 
Campus Avançado Sombrio juntamente com a 
preceptora da RP, elaboraram uma atividade para ser 
realizada nas turmas de ensino fundamental sobre a 
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 
Públicas (OBMEP). O projeto foi realizado do dia 29 de 
abril até o dia 14 de maio, pois a prova da OBMEP 
seria aplicada no dia 21 de maio. O objetivo principal 
desse projeto era fazer com que os alunos obtivessem 
um melhor desempenho na OBMEP e estimular o 
estudo, pois há alunos que possuem dificuldade na 
disciplina de matemática principalmente na 
interpretação de problemas. Trabalhou-se revisando e 
reforçando os conteúdos matemáticos utilizando 
questões de provas anteriores, analisando os 
conteúdos abordados em cada questão e interpretando 
os dados de cada exercício para assim resolvê-los. 

 
METODOLOGIA 

Partindo-se do pressuposto de que “a OBMEP surgiu 
para estimular o estudo da matemática, revelar talentos 
e criar um ambiente diferente e motivador na escola” 
(COSTA, 2010), os residentes desenvolveram um 
projeto que consiste em trabalhar questões de provas 
anteriores da OBMEP. Apresentado o projeto à escola, 
o corpo docente da mesma aprovou a ideia sendo 
possível aplicá-lo de maneira que, os alunos 
interessados em participar comparecessem no 
contraturno. No projeto os residentes trabalharam 
questões das provas de acordo o nível escolar, 
repassando-as na lousa para que os alunos pudessem 
resolver e também os auxiliando nas dúvidas e 
comentando as questões. Os alunos tinham a liberdade 
de trabalhar individualmente ou no coletivo, pois se 
acredita que o trabalho em grupo contribui no 
desenvolvimento das respostas e que “Por meio dessa 
prática o aluno se relaciona de modo diferente com o 
saber. É um momento de troca em que a criança ou o 
adolescente se depara com diferentes percepções” 
(DUARTE, 2019), favorecendo a integração entre os 
mesmos.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Aplicando o projeto notou-se que os alunos possuem 

dificuldade em relação a alguns conteúdos que são 
abordados nas provas, pois são temas ainda não 
trabalhados principalmente pelos alunos do 6º ano e 
por isso, a dificuldade em resolver os exercícios. As 
aulas foram abordadas de forma expositiva e 
dialogadas com o uso de slides para tornar a aula mais 
prática. Segundo a professora de matemática da 
escola e preceptora da RP os alunos apresentaram um 
melhora significativa em relação à OBMEP de anos 
anteriores.  
  
                      CONCLUSÃO 

Foi possível perceber que os alunos possuem 
dificuldade na matemática básica, fazendo-se 
necessário para alguns, relembrar até mesmo as 
quatro operações. Na OBMEP é necessário uma boa 
interpretação e também raciocínio lógico para 
conseguir realizar os exercícios mesmo os mais fáceis, 
pois precisam de atenção nos dados que foram 
solicitados, e muitas vezes alguns alunos não levavam 
a prova a sério. Porém, destacamos o interesse de 
maioria dos alunos participantes do projeto pela 
cooperação nas aulas e comprometimento com o 
projeto. Em relação às questões das provas da 
OBMEP ressaltamos que as mesmas tem um nível de 
dificuldade elevado e requer maior conhecimento por 
parte dos alunos.  
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INTRODUÇÃO 
 
A produção anual de corantes sintetizados ultrapassa as 
7.105 toneladas. Anualmente só nos efluentes industriais, 
encontram-se milhares de toneladas de corantes não 
biodegradáveis que são despejados nos corpos 
receptores. O azul de metileno é um corante orgânico não 
bioacumulável, o que diz que ele não permanece por 
muito tempo no meio ambiente nem no organismo. Mas, 
quando em um efluente torna-se mais difícil de ser 
tratado, uma vez que os despejos deste corante reagem 
facilmente com diversos substratos3. Assim, este trabalho 
tem por objetivo verificar a eficiência da pimenta preta na 
depredação do corante azul de metileno.  

 

METODOLOGIA 

 
Os experimentos foram realizados a partir de 0,2 g de 
pimenta preta em grãos submersas em uma solução de 
20 ml de azul de metileno na concentração 2,19.10-5 
mol/L. Um experimento similar também foi realizado com 
os grãos de pimenta moídos nas mesmas condições.  A 
cinética de degradação do corante promovida pela 
pimenta foi acompanhada através da técnica de 
espectrofotometria de absorção no UV-VIS na região de 
900 nm a 300 nm.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Nestes ensaios, foi possível comprovar a diminuição na 
absorbância do corante azul de metileno em função do 
tempo de contato com os grãos de pimenta. As soluções 
de corante contendo os grãos de pimenta foram 
submetidas a varreduras por 14 dias com os grãos 
inteiros e de 7 dias com os grãos moídos. A solução do 
corante submetida ao contado com os grãos de pimenta 
moídos apresentou uma degradação mais rápida que 
àquela contendo o grão de pimenta inteiro. As figuras 1 e 
2, apresentam os gráficos da degradação do corante pela 
ação da pimenta moída e em grãos.  
 
 
Figura 01 – Degradação do corante orgânico azul de 

metileno na presença de pimenta em grãos. 
 

 
 
 
Figura 02 – Degradação do corante orgânico azul de 

metileno na presença de pimenta moída. 
 

 
Fonte: Autores, 2019 

CONCLUSÃO 
 
Através deste estudo foi possível comprovar a eficiência 
da pimenta preta como catalisadora para a degradação do 
corante azul de metileno. Diante dos resultados, conclui-
se que a pimenta moída é de eficácia maior para a 
degradação do corante.  
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INTRODUÇÃO 
A síntese e caracterização de complexos de ferro (III) tem 
se tornado de grande interesse em estudos, pois há 
possibilidade de aplicação e desenvolvimento da química 
medicinal como nucleases artificiais e agentes 
quimioterápicos, bem como agentes antifúngicos, 
antitumorais e antimicrobianos1. Diversas doenças 
conhecidas atualmente são causadas por bactérias, 
sendo de extrema importância o estudo e 
desenvolvimento de métodos eficazes, de fácil aplicação 
e de baixo custo para a inibição do crescimento desses 
agentes patogênicos. Considerando o requisito crucial do 
ferro para a sobrevivência de diversos microrganismos, 
como bactérias, fungos e protozoários, o conhecimento 
sobre o metabolismo desse metal parece uma estratégia 
viável para definir novas abordagens terapêuticas para 
combater infecções2. 
Este trabalho tem como objetivo avaliar a capacidade de 
inibição microbiana do composto Fe (III) -3,5 - DNS frente 
às bactérias Proteus, E.coli, S.epidermidis e S.aureus. 

 

METODOLOGIA 
Primeiramente preparou-se uma solução de 1500 µg/mL 
contendo o composto de coordenação Fe (III)- ácido 3,5- 
DNS, publicado anteriormente3. Para avaliar a ação inibi-
tória deste complexo foram utilizadas as técnicas de difu-
são de disco e de perfuração do ágar. As bactérias em 
estudo foram cultivadas em ágar de Mueller-Hinton e in-
cubadas a 37ºC por 24 horas. Discos estéreis de papel 
filtro de 6 mm de diâmetro foram impregnados com 10 µL 
da solução preparada. Placas de Petri descartáveis foram 
preparadas contendo 25 mL de ágar de Mueller-Hinton e 
após solidificação do meio de cultura foi feita uma perfu-
ração de aproximadamente 4 mm de diâmetro no centro 
da metade de cada placa. Posteriormente, com auxílio de 
um swab, as quatro suspensões padronizadas que conti-
nham, cada uma, uma bactéria a ser testada, foram apli-
cadas sobre o meio de forma homogênea. Em seguida, 
foram adicionados 10 µL da solução do composto de co-
ordenação em cada perfuração. Os discos impregnados 
com o composto de coordenação foram colocados no 
centro da outra metade da placa de Petri, com auxílio de 
uma pinça flambada. O procedimento foi repetido em qua-
tro placas distintas para as quatro bactérias em teste: 
Escherichia coli, Proteus Staphylococcus aureus e Sta-
phylococcus epidermidis. Por fim, as placas foram levadas 

para estufa a 37ºC por 24 horas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Ao efetuar a análise do crescimento microbiológico após 
incubação em estufa, conclui-se que o composto 
sintetizado não apresentou ação inibidora, em nenhuma 
das bactérias testadas, visto que não houve a formação 
de halos de inibição (figura 01). 

 

 
Figura 01 – Resultados dos testes microbiológicos do 

composto de coordenação frente à E. coli, Proteus 
S.aureus e S.epidermidis. 

 
Fonte: Da autora, 2018. 
 

CONCLUSÃO 
Através dos resultados obtidos verificou-se que o 
composto de coordenação Fe (III) - ácido 3,5 - DNS, não 
apresentou ação inibidora diante das quatro variedades 
de bactérias causadoras de patologias clínicas: 
Escherichia coli, Proteus Staphylococcus aureus e 
Staphylococcus epidermidis.  
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INTRODUÇÃO 
O Benzoxadiazol, também conhecido como benzofurano, 
possui em sua estrutura molecular uma conjugação plana 
e bicíclica. Os compostos derivados deste núcleo 
heterocíclico possuem conjugação prolongada e são 
altamente fluorescentes, podendo apresentar 
características semelhantes à dos materiais 
semicondutores. Devido a presença de um átomo de 
oxigênio no heterociclo, o benzoxadiazol é mais 
eletronegativo quando comparado ao 2,1,3-benzotiadiazol 
e essa eletronegatividade é responsável por formar 
estruturas coplanares e quinoidais, dando melhor 
estabilidade aos dispositivos fabricados1. As vantagens na 
produção de dispositivos contendo derivados de 
benzoxadiazol como semicondutores são o custo-
benefício, flexibilidade e melhoria na performance. Sendo 
assim, neste trabalho nós relatamos a síntese e 
caracterização do derivado de um benzoxadiazol contendo 
duas cadeias alquílicas laterais com 12 átomos de carbono. 
 

METODOLOGIA 
A síntese do 2,1,3-benzoxadiazol é baseada na ciclização 
da 2-nitroanilina com hiploclorito de sódio, em meio básico, 
seguido de redução do grupo N-óxido usando PPh3 em 
xileno, resultando no heterociclo 2,1,3-benzoxadiazol (1) 
com um rendimento de 75%. No próximo passo, a 
bromação seletiva do 2,1,3-benzoxadiazol (1) na posição 4 
e 7 foi realizada para obter o 4,7-dibromo-2,1,3-
benzoxadiazol (2) (Figura 1). Na sequência, foi conduzida 
uma reação de acoplamento entre o dibrometo (2) e dois 
equivalentes do terminal aril acetileno (3), tal reação é 
conhecida como reação de Sonogashira, fornecendo o 
composto desejado (4). Após a purificação através da 
coluna de cromatografia, o produto desejado foi obtido com 
um rendimento de 88% e sua caracterização foi realizada 
através de ressonância magnética nuclear de hidrogênio e 
carbono (RMN1H, RMN 13C) e espectroscopia de 
infravermelho (FTIR). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A Figura 2 mostra o espectro RMN 1H do produto final (4). 
Podemos notar a presença de três sinais na região de 
campo baixo, dois dubletos referentes aos hidrogênios 
aromáticos em 8.21 e 7.78 ppm e um singleto em 7.63 ppm 
para os hidrogênios aromáticos centrais da molécula. 
Pode-se ainda observar na região de campo alto, a 
presença dos sinais referentes aos hidrogênios da cadeia 
alquílica lateral, confirmando a síntese do composto 
desejado (4). 
 

Figura 1. Rota sintética usada na preparação do composto final (4), onde 

(i) TBAB, NaOH, NaClO, Éter etílico; (ii) PPh3, Xileno; (iii) Br2 / HBr, (iv) 
PdCl2 (PPh3)2, CuI, trifenilfosfina (C6H5)3P, Et3N. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 
 

Figura 2. Espectro de RMN 1H do composto final (4) em CDCl3 (400 MHz). 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

CONCLUSÃO 

Com base no material descrito, apresentamos uma 
eficiente rota sintética para obter o composto (4), com um 
rendimento de 88%. Análises das propriedades 
eletroquímicas, fotoquímicas e térmicas estão sendo 
realizadas para que se possa desenvolver um protótipo de 
uma célula fotovoltaica ou OLED com o composto 
sintetizado. 
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INTRODUÇÃO 
 

Células fotovoltaicas têm sofrido adaptações em sua 
estrutura, devido à adição de materiais nano-cristalinos, 
filmes finos derivados de compostos orgânicos, entre 
outros. De acordo com Grätzel¹, desde a descoberta do 
efeito fotoelétrico, grande interesse de pesquisadores foi 
direcionado para pesquisas voltadas à conversão de luz 
em energia elétrica ou combustíveis químicos. Materiais 
semicondutores orgânicos têm sido utilizados na 
fabricação de células fotovoltaicas devido a sua 
flexibilidade e maior viabilidade no processo de fabricação². 
O objetivo deste trabalho é desenvolver um novo composto 
orgânico derivado do dianidrido piromelítico (PMDA) para 
possível aplicação em células solares orgânicas. 
 

METODOLOGIA 

 

A rota sintética utilizada para a obtenção do composto final 
(3), apresentada no esquema 1, é baseada na reação entre 
uma amina aromática (2) e o dianidrido piromelítico  
(PMDA) (1) sob refluxo em ácido acético por 24h. O 
precipitado obtido foi purificado por cromatografia em 
coluna, resultando no composto desejado com 81% de 
rendimento. 
 
Esquema 1. Rota sintética utilizada para a preparação do 
composto final (3). 

 

 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A Figura 1, mostrada a seguir, apresenta o espectro de 
Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN ¹H) 
para o composto final (3), onde é possível observar a 
presença de cinco sinais. O sinal localizado em 8,12 ppm 
(2 hidrogênios), refere-se aos hidrogênios aromáticos 
centrais (a) da molécula. 

 
 

 
 

 
 
 
Figura 1 - Espectro de RMN ¹H do composto final (3) em 

DMSO-d6.  
 

 
 

A presença de outros quatro sinais (b, c, d, e), referentes 
ao sistema aromático derivado da amina (2), são também 
observados na região de campo baixo do espectro, sendo: 
7.65 ppm (2 hidrogênios); 7.35 ppm (2 hidrogênios); 7.21 
ppm (2 hidrogênios) e 7.01 ppm (2 hidrogênios), 
confirmando dessa forma a síntese do composto final 
desejado. 
 

CONCLUSÃO 

Desenvolveu-se uma metodologia eficiente para a síntese 
do composto final (3), a partir da reação de uma amina 
aromática e PMDA, obtendo o composto de interesse com 
81% de rendimento. A caracterização estrutural foi 
realizada através de análises de RMN 1H, RMN 13C e FTIR. 
Análises de estabilidade térmica e atividade fotoquímica 
serão realizadas para avaliar sua aplicação em células 
solares. 
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Palavras-Chave: Nanopartículas, AuNPs, Turkevich. 
 

INTRODUÇÃO 
A nanociência se refere ao estudo do fenômeno e da 
manipulação de sistemas físicos que produzam 
informações significativas, em uma escala conhecida como 
nanométrica (10-9 m). O fundamento desta área é a 
existência de dependência entre a escala de tamanho e as 
propriedades da matéria. O ouro é considerado elemento 
químico que apresenta a maior inércia frente às agressões 
de natureza corrosiva. Devido a esta propriedade, o metal 
exibe um amplo espectro de aplicações e excelente 
atividade catalítica quando preparado através de técnicas 
específicas que possibilitem a obtenção de partículas com 
dimensões miniaturizadas. As nanopartículas de ouro são 
utilizadas em diversos produtos para administração tópica, 
oral ou intravenosa, mostrando alta eficiência e baixa 
toxicidade. Neste trabalho, foi investigado a síntese de 
nanopartículas de ouro utilizando ácido tetracloroáurico 
como agente precursor e citrato de sódio como agente 
redutor e estabilizante, a fim de avaliar sua estabilidade.  

METODOLOGIA 
O principal método para a síntese de nanopartículas de 
ouro foi o desenvolvido por Turkevich et al. que se baseia 
na redução e estabilização das nanopartículas pelo íon 
citrato. Em uma típica reação, 60mL de água ultrapura foi 
aquecida à 70 ºC utilizando uma chapa de aquecimento 
com agitação magnética. Após seu aquecimento, foram 
acrescentados 700µL de uma solução de HAuCl4 0,1% e 
em seguida, acrescentados 2000µL de Citrato de Sódio 
1%. A temperatura da reação permaneceu em 70º C, 
durante uma hora, até que a coloração da solução atingisse 
uma coloração vermelho-rubi.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A estabilidade das nanopartículas de ouro sintetizadas foi 
avaliada através da técnica de UV-Vis. Na Figura 1 são 
apresentados os espectros de absorção obtidos em função 
do tempo de estocagem. Os dados de comprimento de 
onda e de intensidade de absorbância estão resumidos na 
Tabela 1.  
 

Tabela 01: Dados obtidos por UV-vis 

Dia Comprimento de Onda Absorbância 

01 530 nm 0,45 abs 

07 531 nm 0,43 abs 

14 530 nm 0,39 abs 

56 530 nm 0,28 abs 

146 531 nm  0,14 abs 

 
Pela análise dos espectros de absorção, observa-se que 
as nanopartículas de ouro obtidas, se mantiveram estáveis 

durante 14 dias de estocagem. Após esse período, 
observou-se uma diminuição da intensidade do pico de 
absorbância, revelando que parte das nanopartículas 
estavam possivelmente aglomerando e precipitando no 
meio. No entanto, mesmo após 146 dias de tempo de 
estocagem, ainda era possível observar o pico 
característico de nanopartículas de ouro em 
aproximadamente 530 nm, que representa nanopartículas 
com tamanho aproximado de 50 nm. 
 
Figura 01: Espectro de Comparação das AuNPs. (Fonte: 

Autora,2019) 

 

CONCLUSÃO 
A nanopartícula de ouro se mostrou estável sem o 
acréscimo de algum agente estabilizante adicional, o que 
mostra que este método, principalmente em relação a 
temperatura da reação, se mostra viável para a síntese de 
nanopartículas de ouro, levando a obtenção de 
nanopartículas em torno de 50 nm de diâmetro. 
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Palavras-Chave: Matemática, Jogos lúdicos, Raciocínio lógico. 

 

INTRODUÇÃO 
Os residentes do projeto Residência Pedagógica junto com 
a Escola de Ensino Fundamental Professora Doralina 
Clezar da Silva realizaram o Dia da Matemática levando 
conhecimentos por meio de jogos didáticos para os alunos 
das séries finais do ensino fundamenta. 
No dia da matemática, os residentes possuem como 
objetivo levar aos alunos do ensino fundamental uma 
experiência nova de aprendizagem, onde na maioria das 
escolas de ensino fundamental não possuem recursos ou 
não fazem com tanta frequência. 
Esse dia é realizado junto ao Instituto Federal Catarinense 
Campus Avançado Sombrio, que consta na ementa das 
disciplinas de estágio. O dia da matemática é realizado em 
um único dia nas escolas, nas quais os alunos estagiam, 
aplicando os conceitos e métodos matemáticos, 
aprendidos durante Curso de Licenciatura em Matemática. 
 

METODOLOGIA 
MOURA (1992) considera o jogo um instrumento de ensino 
e classifica em dois grandes blocos: o jogo desencadeador 
de aprendizagem e o jogo de aplicação. 
Para a realização do dia da matemática, é separada uma 
sala de aula que a escola disponibiliza para os residentes 
organizarem os jogos e materiais que irão aplicar em cada 
turma. Após separar os jogos didáticos, é chamado uma 
turma de cada vez para que os alunos façam uso do que já 
foi visto em sala de aula. Os residentes explicam como 
realizar os jogos. A partir desse momento os residentes 
acompanham o desenvolvimento da turma, ajudando e 
tirando as dúvidas que surgem durante o processo da 
aprendizagem. 
Os jogos didáticos aplicados são: crivo de Erastóstenes, 
carro do positivo e negativo, tirar a argola, trilha das 
equações, batalha naval e torre de Hanói. Segundo 
SHINKAWA-DA-SILVA E ROSSINI (2016), a torre de Hanói 
é um jogo classificado como um quebra-cabeça e exige do 
jogador estratégia e planejamento, memória e raciocínio 
lógico destinados à resolução do problema. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foi realizado uma pesquisa com 56 alunos que 
participaram das atividades, na qual perguntamos o que 
eles acharam da experiência com jogos didáticos e todos 
concordaram que foi de grande importância e que facilita a 
aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo. 
 

Tabela 01 – Dia da matemática 
 Nº de alunos % 

Não gostou 0 0 

Regular 1 1,8 

Bom 21 37,5 

Ótimo 34 60,7 

Total 56 100 

Fonte: autores, 2019. 

Conforme a Tabela 01, abordamos o que eles acharam do 
dia da matemática e a grande maioria dos alunos gostaram 
e consideraram ótimo. 
Foi executada outra pergunta: qual atividade eles 
consideraram mais envolvente, ou seja, a que mais 
gostaram. Como pode-se observar na Tabela 02, o jogo em 
destaque foi o Tirar a argola. 
 

Tabela 02 – Atividades mais envolventes 
Atividades Nº alunos % 

Batalha naval 7 12,5 

Carro positivo e negativo 2 3,5 

Crivo de Erastóstenes 3 5,4 

Tirar a argola 27 48,2 

Torre de Hanói 14 25 

Trilha das equações 3 5,4 

Total 56 100 

Fonte: autores, 2019. 
 
Pode se observar que os alunos escolheram os jogos 
relacionados a criação de estratégias utilizando o raciocínio 
lógico. Os alunos participaram ativamente das atividades 
escolhidas, solicitando uma disponibilidade maior de tempo 
para que pudessem participar de todos os jogos. 

 

CONCLUSÃO 
Como as tabelas acima demonstram que esta prática e 
maneira de ensinar através de momentos diferenciados e 
usando o lúdico, a matemática torna-se uma disciplina mais 
fácil de entender e ao mesmo tempo incentiva os alunos a 
gostarem dos conteúdos matemáticos trabalhados. 
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Palavras-Chave: Ensino; Experimento; Laboratório. 
 

INTRODUÇÃO 

O trabalho teve como objetivo principal 
desenvolver e/ou analisar a importância das aulas 
práticas no ensino de Química para os alunos dos 
Primeiros, Segundos e Terceiros Anos do curso Técnico 
em Agropecuária do IFC Campus Santa Rosa do Sul. No 
projeto foi discutido o conceito de aulas práticas para os 
alunos, a aceitação e as impressões pessoais dos 
mesmos em relação a estas aulas na disciplina de 
Química. A literatura é rica em artigos e livros que 
apontam a importância da experimentação no ensino de 
Química. As aulas práticas são oportunidades para o 
professor fazer algo diferenciado com as turmas em pode 
ser mostrado algo além do que está escrito nos livros. 
Para os estudantes, manusear substância, realizar 
práticas e comprovar os conhecimentos vistos em sala de 
aula são importantes, tornando a aprendizagem mais fácil, 
atraente e interessante. Somando a isto, as aulas práticas 
estimulam a curiosidade, a iniciativa e a autoconfiança; 
aprimoram o desenvolvimento de habilidades linguísticas, 
mentais e de concentração; e exercitam interações sociais 
e trabalho em equipe. Muitas pesquisas têm ressaltado a 
importância da experimentação para o processo ensino-
aprendizagem de Química que pode ser considerada uma 
estratégia pedagógica dinâmica que tem a função de 
gerar problematizações, discussões, questionamentos e 
buscas de respostas e explicações para os fenômenos 
observados, possibilitando a evolução do aspecto 
fenomenológico (macroscópico) observado para o teórico 
(microscópico), e chegando, por consequência, ao 
representacional. 

METODOLOGIA 

 Foram realizadas as seguintes aulas práticas: 
Para os primeiros anos: a) Densidade; b) Soluções eletro-
líticas e não eletrolíticas. Para os segundos anos: a) De-
terminação do teor de oxigênio no ar; b) Repolho roxo 
como indicador ácido-base; c) Conferindo a qualidade do 
vinagre”. Para os terceiros anos: a) Simulando um bafô-
metro; b) Polímeros; c) Variação de energia durante a 
decomposição do H2O2. Cada roteiro das práticas foi 
composto de uma introdução, que fornecia embasamento 
teórico, relaciona a prática a ser realizada com aconteci-
mentos do dia a dia e especifica o objetivo da aula; uma 
metodologia, que abrangia os materiais a serem utiliza-
dos; o procedimento experimental, que explicava o passo 
a passo da prática; e um breve questionário sobre a per-
cepção dos alunos sobre as aulas práticas de Química em 
relação a seu processo de ensino-aprendizagem 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O trabalho tornou-se válido por comprovar e justificar que 
as práticas são métodos extremamente didáticos, os 
quais podem vir a ser alternativos à metodologia 
tradicional de aulas somente em sala de aula. Isso pôde 
ser comprovado analisando as respostas dos alunos nos 
questionários. Por exemplo, quando se questionou -  “Que 
concepção você tem sobre aulas práticas? Elas ajudam 
ou não na aprendizagem? ”- as respostas mais comuns 
encontradas foram - “melhora o aprendizado”, “ajuda a 
relacionar a prática com a teoria” e “permite compreender 
acontecimentos do dia a dia”. Havia uma questão que 
solicitava aos alunos sugestões no aperfeiçoamento do 
ensino de Química no curso. As respostas mais 
encontrados foram “mais aulas práticas em laboratório”. 
De modo geral, os alunos aderiram sem entraves às aulas 
práticas, visto que a participação foi mais efetiva do que 
em sala de aula e isto pode-se presumir que seja devido à 
inserção de uma metodologia nova e pouco explorada na 
disciplina de Química no ensino médio.  
 

CONCLUSÃO 
 

Os resultados foram positivos, visto que os alunos, 
mediante avaliações dos questionários, apresentaram 
respostas favoráveis as aulas práticas, justificando em 
suas respostas que a prática facilitou a compreensão dos 
conteúdos vistos em sala, juntamente com o despertar do 
interesse pela química prática do cotidiano.  
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Palavras-Chave: Membranas poliméricas, Acetato de celulose, Reciclagem de papel

INTRODUÇÃO
A celulose é um polímero, que segundo Cruz e Garlhado
(2009, p.91) “são moléculas gigantes obtidas a partir de
moléculas  mais  simples  denominadas  monômeros”,  e
pode ser encontrada na madeira e seus derivados como o
papel.  Com a celulose  é possível  obter  membranas  de
acetato  de  celulose,  que  tem uma ampla  utilização  na
sociedade  atual,  e  quando  obtidas  a  partir  de  papéis
reciclados podem ser uma forma ecológica de substituir o
plástico, uma vez que, possuem propriedades parecidas
com a do plástico. 
O acetato de celulose é um composto orgânico sintético
considerado como um éster,  obtido através da celulose
que  por  sua  vez  pode  ser  encontrado  na  madeira.
Algumas das características do acetato de celulose são:
insolubilidade em água em compostos orgânicos,  tendo
um caráter apolar, o ponto de fusão é 260 °C, e possui
alta resistência mecânica. Neste trabalho será descrito o
processo  de  obtenção  da  membrana  de  acetato  de
celulose por meio de amparas de papel descartadas nas
dependências do IFSC – Campus Criciúma.

METODOLOGIA
Para a  purificação do material  foi  necessário  moer,  via
seca, papel em um liquidificador industrial. Foi utilizado 52
g do papel moído junto com 1 L de NaOH 0,25 mol/L em
reator por 1 h a 70 °C. Após isso, o material foi filtrado a
vácuo e seco em estufa. Para o processo de síntese do
polímero,  50  g  de  papel  purificado  reagiu  com 1  L  de
ácido acético por 30 min a 40 °C. Depois, acrescentados
450 mL de CH3COOH e 7,5 mL de ácido sulfúrico, por 45
min.  Adicionado  1  L  de  anidrido  acético  e  25  mL  de
H2SO4, e após 1,5 h, inseridos 75 mL de ácido acético a
cada 3  min,  durante  1  h.  Por  fim,  foi  adicionado  água
destilada até a completa coagulação do polímero. Para a
produção das membranas  poliméricas,  foram utilizados:
0,75  g  do  polímero,  20  mL  de  solvente  e  2,5  mL  de
glicerina. A mistura ficava em agitação por 24 horas. Em
seguida, era colocada em uma placa de petri e levada a
estufa em 70 °C para secagem. Os solventes empregados
foram: acetona, etanol, diclorometano e 1,4-dioxano.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para  o  processo  de  caracterização  do  polímero  foram
realizadas  titulações  para  determinar  o  grau  de
substituição  (GS),  o  qual  é  fundamentado  a  partir  da
porcentagem  de  grupos  de  acetila  (GA)  que  foram
substituídos  na  cadeia  celulósica.  Nas  titulações
realizadas  foram  obtidos  os  valores  de  GA  =  36,55  e
38,70; O polímero produzido possui grau de substituição
de 2,6, o qual está de acordo com a escala GS, que varia
de 0 a 3.

Para confirmar o valor do GS foi realizado o espectro de
FTIR do polímero, e foi possível  observar com base no
gráfico abaixo, na banda de 1800 cm-1 a formação de uma
nova banda que indica grupos C=O na cadeia, no entanto,
na banda entre 3200 a 3600 cm-1 mostra o aumento de
grupos hidroxila (OH), indicando que nem todos os grupos
foram substituídos (BATTISTI, et al. 2019).

Figura 01 – FTIR do polímero e do papel bruto
 

CONCLUSÃO
Os valores de GS e GA foram satisfatórios uma vez que
estão dentro dos valores obtidos em indústrias, mesmo no
FTIR ter aparecido a banda do grupo C=O que indica a
substituição do grupo hidroxila (OH), nem todos os grupos
foram totalmente substituídos. A produção de membranas
poliméricas a partir de um polímero derivado de resíduos
de  papel  mostrou  ser  viável  como  a  utilização  de
solventes  com características  químicas  semelhantes  ao
1,4-dioxano.
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 INTRODUÇÃO 
Os primers são oligonucleotídeos gene-específicos que 
podem ser usados em processos de replicação genética 
artificial como a Reação em Cadeia de Polimerase (PCR). 
O estudo de primers é feito visando a validação dessas 
sequências em relação aos genes alvo. Ainda como forma 
de confirmação é possível testá-los com amplificações in-
vitro. As cianotoxinas são metabólitos sintetizados por 
cianobactérias e são geneticamente codificados em 
clusters do gene desses organismos. Para avaliar a 
contaminação de cursos d’água com esses metabólitos 
pode se realizar estudos genéticos visando a identificação 
desses compostos no DNA extraído de amostras de água. 
 

METODOLOGIA 
Para a realização deste estudo foi feita pesquisa 
bibliográfica em artigos para determinar possíveis pares de 
primers que podem ser utilizados em análises de 
contaminação na água. Os dados obtidos foram 
confirmados por meio da ferramenta BLAST da plataforma 
do National Center for Biotechnology Information (NCBI) 
comparando com os genomas de espécies de 
cianobactérias. Amostras de DNA extraídas de um corpo 
d’água local, que apresenta populações de cianobactérias 
produtoras de toxinas, foram utilizadas para a realização 
de PCR com os primers selecionados. Primeiramente 
foram feitos testes na temperatura de anelamento de 52ºC 
e posteriormente variou-se entre as temperaturas de 48, 
50, 52 e 54ºC. A visualização dos resultados foi feita por 
meio de eletroforese horizontal em gel de agarose 2%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O estudo de primers encontrou as sequências da Tabela 1 
como sendo relacionadas a produção de saxitoxina (sxtI) e 
cilindrospermopsina (cyrC). Os primers OCT e A205PK 
ampliam regiões do gene de tamanhos respectivamente 
iguais a 923 e 514 pares de base. Foi realizado um BLAST 
com os primers e foi confirmada sua presença na região 
gênica correspondente a produção dessas cianotoxinas, 
como ilustrado na Figura 1. 
 

Tabela 01 – Primers utilizados 

Fonte: Hoff-Risseti et. al. (2013) [adaptado] 
 
Testando os primers para amplificar o DNA extraído das 
cianobactérias foram feitos os géis da Figura 2. Observa-

se no primeiro gel uma “névoa” na região que compreende 
o poço e o tamanho esperado da amplificação (514bp), 
indicativo de que houve amplificação gênica, entretanto ela 
não aconteceu de maneira eficaz. No segundo gel, 
diferentemente, não se observa quaisquer indicativos de 
que ocorreu amplificação nas temperaturas estudadas para 
o primer OCT. Os resultados mostram que a metodologia 
utilizada não fornece amplificações com qualidade e 
confiabilidade, portanto visa-se aprimorar os métodos para 
posteriores estudos. 
 

Figura 1 – Posição do primer A205PK-F na região do 

gene cyrC em espécie de cianobactéria 

 
Fonte: Autores 

 
Figura 2 – Esquerda para direita: PCR com primers 

A205PK com anelamento a 52ºC; PCR com primers OCT 
e gradiente de temperatura de anelamento: A, B, C, D/ 48, 

50, 52, 54ºC 

 
Fonte: Autores 

 

CONCLUSÃO 
O estudo de primers revelou a presença dos pares de 
primers descritos na região genômica de cianotoxinas de 
espécies de cianobactérias. As visualizações, entretanto, 
demonstram que a amplificação não ocorreu pois os 
procedimentos precisam ser melhorados. 
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Primer Sequência (5’ – 3’) Gene 
OCT-F 
OCT-R 

A205PK-F 
A205PK-R 

TGCCGTTTTGTGCTTAGATG 
GGACGGAAGGACTCACGATA 

AATGACAGAGACTTGTGCGGGG 
AATGACAGAGACTTGTGCGGGG 

sxtI 
sxtI 
cyrC 
cyrC 
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Palavras-Chave: Esporte, Futebol, Alunos. 
 

INTRODUÇÃO 
Este Projeto de Ensino apresenta uma proposta para 
treinamentos e participação em campeonatos no 
Município de Santa Rosa do Sul e toda região da AMESC, 
além de campeonatos dos Institutos Federais, com 
equipes de futebol de salão e de futebol sete na categoria 
sub 16, masculino e feminino, contando com a 
participação de alunos do IFC Campus Santa Rosa do 
Sul. Essa tradição, além de vinculada a atividades 
esportivas, também divulga a Instituição para a sociedade 
e socializa os alunos participantes com outros jovens e 
adultos, além de serem adquiridos sensos de disciplina, 
organização, comprometimento, desenvolvimento pessoal 
emocional e cognitivo, conhecimento da prática desportiva 
por meio das suas normas, técnicas e táticas. A 
participação de crianças e jovens em eventos esportivos 
proporciona também a  oportunidade de divertimento, 
interação social e desenvolvimento de suas habilidades 
motoras, além de contribuir para o seu crescimento e 
desenvolvimento, e de prevenir diversas enfermidades 
incluindo ai a obesidade que tem sido cada vez mai 
frequentes na infância e adolescência (RAYA et al., 2007). 
Se o aluno aprende os fundamentos técnicos e táticos de 
um esporte coletivo, precisa também a organizar-se 
socialmente para praticá-lo, precisa compreender as 
regras como um elemento que torna o jogo possível, 
aprender a respeitar o adversário como um companheiro 
e não um inimigo, pois sem ele não há competição 
esportiva (BETTI, M.; ZULIANI, R. L., 2002). Enfim, 
entende-se ser este Projeto exequível em decorrência de 
o Campus já contemplar estrutura física e material 
necessário para o seu desenvolvimento. O objetivo geral 
é incentivar a participação dos discentes em atividades 
desportivas relacionadas ao futebol, estimulando práticas 
com foco na permanência e no êxito dos estudantes. 
 

METODOLOGIA 
O Projeto de Ensino está disponível a todos os alunos e 
alunas do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao 
Ensino Médio com idade até 16 anos, sendo que ao longo 
dos treinamentos foram selecionados os 18 melhores de 
ambos os sexos para participarem das competições 
previstas. A permanência do aluno no projeto estará 
condicionada à frequência superior a 80%, e bom 
comportamento nas aulas, quesito que é acompanhado 
através da ficha individual de cada aluno junto à 
Coordenação-Geral de Assistência ao Educando (CGAE). 
Os treinamentos serão realizados nas terças-feiras no 
ginásio e ou campo de sete do Campus, após o horário 
das aulas, com início as 17h15 até as 19h para o sexo 
feminino e das 19h30 até as 21h15 para o sexo 
masculino. As atividades são constituídas de aulas 
práticas buscando aprimorar a parte física, técnica e tática 
das modalidades trabalhadas bem como de aulas teóricas 

utilizando vídeos demonstrativos da parte técnica e tática, 
bem como das regras. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Apesar de os 18 melhores alunos atletas de ambos os 
sexos terem sido selecionados para participarem das 
competições previstas, como o número de inscritos 
ultrapassou esse quantitativo, os demais continuaram a 
participar do Projeto normalmente. Os conteúdos teóricos 
abordados são: iniciação ao esporte; preparação física; 
preparação técnica; domínio, condução e finta; marcação, 
cabeceio e antecipação; e regras. O processo de 
avaliação ocorre por meio de observação do rendimento e 
capacidade de aprendizagem sobre o futebol de cada 
participante durante os treinamentos físicos técnicos e 
táticos, bem como nas aulas teóricas; observação do 
comportamento, rendimento e capacidade de 
aprendizagem sobre o futebol de cada participante 
durante os jogos dos campeonatos; e acompanhamento, 
em conversa com outros professores, do desenvolvimento 
individual dos contextos relacionados à disciplina, 
organização, convívio social, comprometimento e 
desenvolvimento pessoal emocional e cognitivo de cada 
discente participante. Foram feitas inscrições de alunos 
atletas masculino e feminino para participarem dos IV 
JIFC/2019 e no campeonato de futsal de Santa Rosa do 
Sul. Apesar de o Projeto continuar em plena execução, já 
trouxe bons resultados: nos IV JIFC/2019, realizados em 
Blumenau, Santa Catarina, de 26 a 28/06/2019, a equipe 
masculina de futebol de salão ficou em 2º lugar e a equipe 
feminina em 4º lugar, chegando à semifinal; e as duas 
equipes estão participando do campeonato de futsal do 
município de Santa Rosa do Sul do ano de 2019, que está 
em andamento. 

CONCLUSÃO 
Independentemente de resultados em competições, uma 
das maiores lições é que a participação dos alunos faz 
aflorar o espírito esportivo de fair play, cujos impactos 
diretos são melhoria no convívio e na integração social 
entre os discentes participantes e destes com a 
comunidade escolar/acadêmica; melhoria da autoestima; 
melhoria das capacidades e habilidades motoras; 
melhoria das condições de saúde; aumento do número de 
praticantes de futebol de salão e de futebol 7; 
desenvolvimento profissional e pessoal dos envolvidos.  
 

REFERÊNCIAS 
BETTI, M; ZULIANI, R. L. Educação Física Escolar: uma 
proposta de diretrizes pedagógicas. Revista Mackenzie de 
Educação Física e Esporte, 1 (1): 73-81, 2002. 
 
RAYA M. A . C. et al. Recomendações nutricionais para 
crianças praticantes de atividade física. São Paulo. 2007. 
Disponível em: <http://www.efdespotes>. Acesso em: 6 de 
mar. de 2019. 

 

ISSN: 2526-4044 p. 1062 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: NÚCLEO DE INCENTIVO À PESQUISA JÚNIOR 
(NIPJUNIOR) E O MAPEAMENTO DO INTERESSE EM PESQUISA 
ENTRE ACADÊMICOS DO CURSO DE MEDICINA, TUBARÃO, SC. 

Karina Valerim Teixeira Remor1, Thiago Mamoru Sakae2 
1 Farmacêutica Bioquímica. Doutora em Farmacologia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Pesquisadora e Professora 

na Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL). E-mail: karinaremor@gmail.com 
2 Médico. Doutor em Ciências Médicas pela UFSC. Professor curso de Medicina da UNISUL. E-mail: thiagosakae@gmail.com 

    
Palavras-Chave: Projetos de pesquisa, Medicina, Inovação.  
 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento científico e tecnológico de um pais tem suas 
bases na iniciação científica (IC) e graduação (CHIARINI e VIERA, 
2015). 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, através dos diferentes editais de 
pesquisa. O desenvolvimento de estratégias para criar uma rede de 
contatos entre professores pesquisadores e acadêmicos de fases 
iniciais e auxiliar o aluno na elaboração de um projeto científico 
pode ser decisivo para fomentar a pesquisa na graduação. O núcleo 
de incentivo a pesquisa (NIP JÚNIOR) no curso de Medicina, surgiu 
para realizar esse intento. Após três ano de atuação do NIPJUNIOR 
no campus Tubarão-SC, foi possível realizar o mapeamento do 
interesse em pesquisa dos acadêmicos e relacionar com a 
existência do núcleo. 

 
METODOLOGIA 

O NIPJUNIOR foi implantado no curso de Medicina, Campus 
Tubarão, no semestre 2015B, sob a responsabilidade da Prof. 
Karina V. T. Remor. Foram considerados critérios de inclusão estar 
efetivamente matriculado nas disciplinas do terceiro ao sexto 
semestre do Curso de Medicina. Foi realizado um estudo do tipo 
coorte aberta. Durante os três primeiros anos de trabalho (2015B - 
2018A), foi possível realizar o mapeamento do interesse em 
pesquisa. Os acadêmicos dos terceiros, quartos, quintos e sextos 
semestres foram acessados ao longo de três anos (seis semestres 
letivos). A cada semestre, a professora proponente do projeto 
passou nas salas dos semestres referidos divulgando o trabalho, 
solicitando o preenchimento voluntário de uma ficha de interesse, e 
disponibilizando o email de contato. Foram avaliados 384 
acadêmicos. O presente trabalho foi norteado pelos princípios 
éticos que regem a relação professor-aluno. Os dados foram 
apresentados utilizando estatística descritiva. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1 pode-se observar o interesse em IC através da 
estratégia NIPJUNIOR.  
 
Tabela 1- Mapeamento do interesse em Iniciação Científica 
(NIPJUNIOR, curso de Medicina, triênio 2015B – 2018A), por 
semestres pesquisados. Tubarão, 2019. 

Período Total de 
alunos 

Interessados em 
sala 

N N (%) 

Semestre 2015-2  178 142 79,77 
Semestre 2016-1 185 114 61,62 
Total Ano 1 363 256 70,52 
Semestre 2016-2 174 134 77,01 
Semestre 2017-1 148 114 77,02 
Total Ano 2 322 248 77,01 
Semestre 2017-2 172 138 80,23 
Semestre 2018-1 165 147 89,09 
Total Ano 3 337 285 84,56 
TOTAL TRIÊNIO 1.022 789 77,20 

O interesse por pesquisa permaneceu semelhante ao longo dos 
semestres (2015B – 2018A).  
Na segunda edição do NIPJUNIOR houve um aumento de 40% na 
prevalência de interessados em relação à primeira edição. Na 

terceira edição, o número de interessados aumentou em 129% em 
relação à primeira edição (RR 2,29; IC 95%:1,58 – 3,32 p<0,001).  
Na Tabela 2, pode-se observar o interesse em pesquisa 
determinado através da ficha de interesse nas visitas realizadas nas 
turmas do terceiro ao sexto semestre do curso. Os dados foram 
apresentados em períodos letivos (semestres e ano do curso). 
 
Tabela 2- Mapeamento do interesse em Iniciação Científica, 
(NIPJUNIOR, curso de Medicina, triênio 2015B – 2018A), por 
semestres pesquisados (períodos letivos). Tubarão, 2019. 

Período Total de 
alunos 

Interessados em 
sala 

 N N % 

Terceira fase  249 227 91,16 
Quarta fase 272 233 85,66 
Total ano 2 521 460 88,29 
Quinta fase 264 187 70,83 
Sexta fase 237 142 59,91 
Total ano 3 501 329 65,66 

Os achados indicam que o interesse em pesquisa diminuiu 75% no 
terceiro ano do curso (5º e 6º semestre) em comparação ao 
segundo ano (RR: 0,25 IC 95%: 0,19-0,35 p< 0,001). 
Este tipo de estudo permite traçar estratégias para incentivar a 
realização de pesquisa entre os diferentes atores. O que corrobora 
autores que salientam a importância da IC como produtora de 
conhecimento para o desenvolvimento de recursos financeiros e 
humanos (CHIARINI e VIERA, 2015; TENÓRIO e BERALDI, 2010). 

 
CONCLUSÃO 

O NIPJUNIOR é uma ferramenta de apoio para o 
desenvolvimento de pesquisa que instrumentaliza e norteia os 
alunos do curso de Medicina para incentivar a pesquisa, 
principalmente de iniciação científica, o que contribui para a 
produção acadêmica e formação de futuros pesquisadores. 
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Palavras-Chave: Educação Profissional, Formação Humana, Psicologia Escolar e Educacional. 
 

INTRODUÇÃO 
A presente pesquisa desenvolveu-se em um contexto de 
Educação Profissional, através da análise do discurso 
oficial expresso em alguns documentos, e teve como 
objetivo geral compreender a perspectiva de formação 
humana presente no Instituto Federal Catarinense e na 
prática dos psicólogos. Para isso, foram estabelecidos os 
seguintes objetivos específicos: contextualizar o 
surgimento dos Institutos Federais no Brasil; analisar os 
elementos de formação humana presentes no Plano de 
desenvolvimento Institucional (PDI) do Instituto Federal 
Catarinense e no Projeto Pedagógico do Curso Técnico 
em Agropecuária (PPC) Integrado ao Ensino Médio do 
Campus Santa Rosa do Sul; verificar as atribuições do 
psicólogo escolar do Instituto Federal Catarinense. Este 
estudo também possibilitou reconhecer aproximações 
entre a teoria libertadora de Paulo Freire (FREIRE, 1979; 
2001) e as teorias Críticas em Psicologia Escolar 
(BARBOSA; SOUZA, 2012), no sentido em que ambas 
buscam desenvolver uma práxis voltada ao respeito e à 
dignidade humana. 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma pesquisa documental, com abordagem 
qualitativa, caracterizada como exploratória segundo seus 
objetivos. A análise dos dados foi realizada a partir dos 
fundamentos teóricos da Educação Libertadora de Paulo 
Freire e da Psicologia Escolar e Educacional Crítica, 
através da categoria formação humana e das 
subcategorias diálogo, criticidade e autonomia.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com o propósito de consolidar a proposta desde estudo, 
inicialmente, foi analisado o PDI, em seguida, também 
com o olhar voltado para a formação humana, foi 
analisado o PPC do Curso Técnico em Agropecuária 
Integrado ao Ensino Médio, e por fim, analisou-se as 
atribuições do Psicólogo no IFC, no intuito de verificar se 
estas atribuições contribuem, de algum modo, para que 
haja elementos de formação humana neste contexto 
educacional. O PDI apresenta dois conceitos bastante 
debatidos em Educação Profissional que tratam a respeito 
de formação, e que seguem uma direção que, de certa 
forma, se aproxima do que Paulo Freire entende por 
formação humana. São eles os conceitos de 
Omnilateralidade e Formação integrada, que têm sua 

relevância justamente, por se tratarem de conceitos que 
trazem em sua gênese reflexões sobre a formação 
humana considerando o todo e em contexto de educação 
profissional. O PPC do Curso Técnico em Agropecuária 
expressa a necessidade de formar profissionais 
preparados para o mundo do trabalho, que dominem o 
conhecimento técnico-científico, mas cuja formação seja 

alicerçada em princípios éticos, na sustentabilidade e na 
qualidade das relações interpessoais. Observou-se que 
tanto o PDI quanto o PPC do Curso Técnico em 
Agropecuária Integrado ao Ensino Médio não foram 
construídos sobre uma base epistemológica Freireana, e 
nem se pretendia com este estudo, fazer essa 
constatação. Porém, a educação que está sendo 
orientada a partir destes documentos, ao menos em parte, 
não deixa de considerar uma formação humana que 
reconhece a importância do diálogo, da criticidade e da 
autonomia na formação dos educandos. Quanto às 
atribuições dos Psicólogos no IFC depara-se que 
possuem a competência legal para contribuirem com os 
seus conhecimentos para a explicitação e o 
desenvolvimento dos aspectos relacionados ao processo 
ensino-aprendizagem em todos os níveis de ensino e, 
também, para o planejamento, execução e/ou 
participação de pesquisas relacionadas à compreensão 
do processo ensino-aprendizagem e de assuntos 
relacionados à área de atuação. Considerando a 
possibilidade do pensar crítico e coletivo, entende-se que 
o profissional de psicologia deve atuar coletivamente no 
espaço educativo, oportunizando uma reflexão crítica e 
coletiva sobre o mesmo, criando espaços humanizadores 
que poderão possibilitar o desenvolvimento do “Ser Mais” 
do educando. 
 

CONCLUSÃO 
As reflexões proporcionadas por essa pesquisa a partir do 
estudo do PDI e do PPC sugerem que, ainda que existam 
questões contraditórias, o Instituto Federal Catarinense 
apresenta elementos de formação humana que indicam 
caminhos para uma educação em busca de humanização. 
Considerando as atribuições dos psicólogos, o documento 
revela que este profissional tem muito a contribuir nos 
processos de formação humana, bem como, demonstra 
proximidade com a perspectiva crítica de psicologia 
escolar, mostrando uma atuação voltada para a 
emancipação dos educandos. 
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INTRODUÇÃO 
O presente trabalho foi desenvolvido durante a disciplina 
de Estágio II (ESTII) do curso de Licenciatura em Física do 
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). O propósito 
dessa disciplina é possibilitar aos licenciandos a 
experiência de ensinar Física para diferentes públicos e/ou 
em diferentes ambientes que não os de costume. Ele tem 
como objetivo analisar a implementação de uma sequência 
didática, realizada no 2º ano do Ensino Fundamental (EF) 
de uma escola pública do sul do estado de Santa Catarina, 
que visou o ensino de conceitos básicos de Física por meio 
do tema “planeta Terra”. Sabendo do número reduzido de 
propostas para o ensino de Física nos anos iniciais do EF, 
aliado ao receio de professores em ensinar conteúdos 
relacionados a esse componente curricular para crianças 
(MATEUS, 2018) optou-se por realizar essa sequência 
didática nos anos iniciais do EF. Além disso, na Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) é recomendado o 
ensino de conteúdos relacionados à unidade temática 
Terra e Universo e sabe-se que a discussão sobre os 
aspectos físicos do globo terrestre é rica para o ensino de 
ciências (CARVALHO, 2012), por isso decidiu-se 
desenvolver uma sequência didática com essa temática. O 
propósito era que ao final da sequência didática, os 
estudantes soubessem “onde está” e “o que há dentro” do 
planeta Terra e como o seu interior se relaciona com os 
fenômenos naturais como terremotos, tsunamis e o 
vulcanismo. Nesse sentido, a sequência didática foi 
norteada pela história do alienígena Flint, um viajante do 
espaço, que queria escrever um livro sobre o planeta Terra 
e, para isso, precisava da ajuda dos alunos. A forma com 
que os estudantes podiam ajudá-lo era respondendo as 
perguntas que o alienígena fazia no início de cada encontro 
(via vídeo). 

METODOLOGIA 
Inicialmente, foi desenvolvido um resumo do planejamento 
no qual foram explicitados os seguintes tópicos: datas das 
aulas, temas, conteúdos, objetivos e roteiros. Após a 
elaboração desse resumo, ele foi apresentado na disciplina 
de ESTII para os professores e licenciandos, com o 
objetivo de avaliar a coerência dos itens descritos, assim 
como a viabilidade da proposta. A partir da aprovação do 
resumo do planejamento, seguiu-se para a 
aquisição/criação dos recursos necessários para as aulas. 
Por conta da inserção da história do alienígena, buscou-se 
alguém para interpretá-lo e foi com a participação de um 
professor do curso de Licenciatura em Física que o Flint 
ganhou vida. Também foi necessário elaborar um figurino. 
Finalizado o momento de criação do personagem, iniciou-
se a etapa da gravação e edição dos vídeos que seriam 
utilizados no início das aulas. Posteriormente, o resumo do 
planejamento foi desdobrado em cinco planos de aula para 
cinco encontros de 4 horas-aula que foram implementados 
em uma turma com 25 alunos, de faixa etária de 7-8 anos. 
Considerando o tamanho da turma e sabendo dos 
benefícios para aprendizagem do trabalho em grupo 
(ZABALA, 1998), os alunos foram divididos em equipes. 
Dessa forma, cada grupo desenvolveu um relatório, no qual 

foram respondidas as perguntas do alienígena Flint. Sobre 
a sequência didática, o primeiro encontro teve como tema 
a localização do planeta Terra no universo; já no segundo 
encontro as camadas do planeta Terra foram o foco; o 
ponto central do terceiro encontro estava nas placas 
tectônicas e nas consequências dos seus movimentos; por 
fim, o quarto e o quinto encontro enfocaram os fenômenos 
naturais como terremotos, tsunamis e o vulcanismo. Para 
ministrar essas aulas, foram desenvolvidos materiais como 
uma maquete da estrutura interna do planeta Terra, uma 
maquete das placas tectônicas, um quebra cabeças das 
placas tectônicas e dois vulcões de argila. Além disso, cabe 
destacar que a sequência foi finalizada com a visita do 
alienígena Flint na escola, momento em que os estudantes 
entregaram os materiais desenvolvidos durante as aulas ao 
Flint e relataram suas aprendizagens. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Durante esses cinco encontros foi possível discutir 
conceitos físicos como força gravitacional, temperatura, 
calor, convecção e pressão, todos por meio do tema 
planeta Terra. Aliado a isso, discutiu-se também questões 
de astronomia e geociências. Do ponto de vista do 
licenciando, dentre os conceitos físicos, o conceito de calor 
pareceu o mais complexo de realizar a transposição 
didática; já do ponto de vista dos estudantes, o conceito de 
força gravitacional foi o que mais gerou dúvidas. Alguns 
alunos também tiveram dificuldades em conceber as 
camadas do planeta Terra, fato expresso no 
desenvolvimento de uma atividade com massinha de 
modelar. De modo geral, a turma recebeu com entusiasmo 
a proposta e participou ativamente das atividades 
acordadas, inclusive interagindo com a história do 
alienígena. Ainda percebeu-se um grande interesse dos 
alunos por atividades experimentais e pelo assunto dos 
fenômenos naturais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante disso, é possível perceber que a sequência didática 
implementada foi potente no sentido de despertar o 
interesse dos estudantes. Sendo assim, cogita-se que 
propostas que partam de uma temática possam ser úteis 
para o ensino de conceitos físicos nos anos iniciais do EF. 
Por fim, vale salientar que acredita-se que a divulgação 
desse tipo de trabalho pode contribuir na desconstrução do 
receio de ensinar conteúdos de Física para essa faixa 
etária. Além disso, espera-se que os resultados e as 
discussões feitas neste material auxiliem no 
desenvolvimento de novas propostas.  
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho refere-se a dois projetos (Figura 1)
voltado  ao  esporte,  realizado  no  Instituto  Federal
Catarinense  campus  Santa  Rosa  do  Sul  (IFC-SRS).
Projetos  que  se  justificam  pelo  caráter  pedagógico  do
esporte, que têm como finalidade a formação integral do
ser humano.  O esporte é um meio de amplo poder  de
socialização,  que  contribui  com  o  pleno  exercício  da
cidadania.  Ademais,  a  prática  esportiva  tem  sido
altamente valorizada nos dias atuais. Assim, no intuito de
contribuir  constantemente  com desenvolvimento  integral
do  ser  humano,  o  trabalho  em  questão  destaca  os
projetos JIFCS (Jogos de Integração do IFC Santa Rosa
do Sul) e IFC e Esporte: uma grande jogada. Ambos com
o  objetivo  principal  de  desenvolver  experiências  e
vivências esportivas educadoras que conduzam o sujeito
à busca da emancipação, da autonomia, do discernimento
e,  por  consequência,  da  capacidade  de  intervir  e  de
alterar a realidade social em que está inserido, de forma
especial no contexto da cultura corporal.

METODOLOGIA
O  projeto  JIFCS  refere-se  a  um  evento  no  âmbito  de
disputas esportivas, regido por um regulamento próprio,
sendo  promovido  anualmente  desde  2013,  onde  é
realizado  um  conjunto  de  práticas  esportivas  (futsal,
futebol  sete,  voleibol,  xadrez,  entre  outras)  em
determinado dia do ano. Mediante a definição da equipe
de  trabalho  e  a  data  para  o  evento  (incorporado  ao
calendário  escolar),  é  elaborado  um  cronograma  de
atividades com prazos, que prevê: divulgação, inscrições,
organização  dos  sistemas  de  disputa,  evento
propriamente  dito.  A  execução  das  atividades  que
envolvem  tal  cronograma  é  de  responsabilidade  de
comissões elencadas na primeira reunião de trabalho. Já
o projeto IFC e Esporte: uma grande jogada, é realizado
desde 2016. Conta com aulas semanais de modalidades
esportivas  como:  basquetebol,  futsal,  futebol,  jiu-jitsu,
handebol,  voleibol,  tênis de mesa, xadrez,  entre outras.
Os participantes do projeto são selecionados por ordem
de  inscrição  junto  aos  coordenadores  de  cada
modalidade,  sendo ofertadas 24 vagas por  modalidade.
Podem  participar  alunos  dos  cursos  ofertados  pelo
campus,  assim  como  servidores  e  moradores  da
comunidade em que se localiza o IFC-SRS. Os critérios
para permanência no projeto e participação em eventos
externos  seguem  os  documentos  regimentais  da
instituição.  As aulas consistem de um a dois  encontros
semanais, tendo cada sessão, duração aproximada de 2
horas,  os quais  acontecem no Ginásio Poliesportivo  do
IFC-SRS.  As  sessões  de  treino  são  planejadas  e
orientadas pelos coordenadores e colaboradores de cada
modalidade  (Professores,  servidores  e  alunos).  Ainda
dentro das possíveis  atividades a serem promovidas,  é
programado a organização de eventos esportivos internos
específicos  de  cada  modalidade  e  participação  em
eventos  esportivos  municipais,  regionais,  estaduais  e
nacionais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto  JIFCS tem atendido  em média  600  pessoas
anualmente,  já  o  IFC  e  Esporte  150  pessoas/mês.
Ressalta-se  100%  de  aprovação  no  que  se  refere  a
continuidade  dos  projetos  ano  a  ano  por  parte  da
avaliação dos participantes. Além do que, há o alcance de
objetivos  importantes  como:  a  ampliação  das
possibilidades  do  uso  das  práticas  corporais,  de  forma
proficiente e autônoma, para potencializar o envolvimento
em  contextos  de  lazer  e  a  ampliação  das  redes  de
sociabilidade;  manutenção  e  melhora  do  desempenho
acadêmico;  consolidação  de  um  espaço  voltado  ao
intercâmbio  esportivo,  educacional  e  cultural;
fortalecimento  do  reconhecimento  e  legitimidade  da
importância da disciplina de Educação Física; garantia do
conhecimento  do  esporte  de  modo  a  possibilitar  maior
oportunidade de acesso à prática do esporte escolar aos
alunos-atletas;  desenvolvimento  dos  princípios  de
coeducação,  emancipação,  integração,  participação,
regionalismo e totalidade;  divulgação da marca IFC, de
forma especial no âmbito regional.

        Figura 01 – Logo dos projetos.

         Fonte: autores (2013, 2018).

CONCLUSÃO
Um  dos  maiores  legados  que  os  projetos  esportivos
podem deixar são o aumento do interesse das pessoas,
especialmente crianças e jovens, pela prática esportiva,
que  pode  quando  articulada  com  oportunidades
educativas e culturais ser potencializado. Neste sentido,
de acordo com as avaliações realizadas ao longo destes
anos, entendemos que os projetos aqui em questão têm
cumprido com suas finalidades.
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho relata a experiência por meio de um projeto 
de extensão denominado Matemática na Terceira Idade 
desenvolvido por alunos do curso de Licenciatura em 
Matemática do Instituto Federal Catarinense Campus 
Avançado Sombrio e supervisionado pela coordenadora do 
projeto, direcionado a terceira idade do município de 
Sombrio. Este projeto tem como objetivo geral ensinar a 
matemática por meio de recursos tecnológicos. É nesse 
sentido que esse projeto se desenvolve em busca de 
ferramentas capazes de suprir algumas dificuldades 
apresentadas pelos alunos. Dessa forma propicia um 
ganho na qualidade de vida dos participantes através da 
capacitação em práticas do cotidiano, uma vez que os 
recursos tecnológicos facilitam as tarefas diárias e 
integram os idosos na nova realidade sociocultural que o 
ambiente virtual criou, devido aos significativos avanços 
tecnológicos. 
 

METODOLOGIA 
O desenvolvimento do projeto se deu a partir da utilização 
de recursos básicos da sala de aula comum, 
acrescentados de equipamentos de informática em 
especial o computador e o smartphone. Partindo de uma 
proposta didática, foi inserido o estudo das quatros 
operações básicas da matemática utilizando práticas 
diversas. Sendo elas, o uso de problematização abordando 
o contexto das práticas diárias da sociedade. Visto que, 
jogos e atividades lúdicas são exemplos de métodos 
capazes de fazer com que o aluno tome gosto pela 
disciplina de matemática, pois essa metodologia faz com 
que eles tomam prazeroso em conhece-la, dessa forma 
foram utilizados jogos online envolvendo as quatro 
operações matemáticas que além de desenvolver o 
raciocínio lógico também estimula a coordenação motora. 
Outra atividade lúdica aplicada foi a construção de uma 
simulação de um “mercadinho”, onde os participantes 
foram organizados em duplas de tal forma que enquanto 
um fazia as compras o outro calculava os valores e assim 
sucessivamente. Também foram realizadas algumas 
gincanas, onde cada grupo selecionavam situações 
problemas para o outro grupo resolver. Durante essas 
atividades os alunos utilizavam a calculadora digital tanto 
dos computadores quanto as dos smartphones. No 
decorrer das aulas foram trabalhados temas propostos 
pelos alunos para suprir algumas dificuldades encontrada 
pelos mesmos nas suas práticas diárias, como dificuldade 
de memorização e interpretação textual. Foram utilizados 
nas aulas os seguintes materias: quadro branco e pincéis, 
datashow, computadores e smartphones. 
 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na primeira etapa do projeto ficou evidente alguns avanços 
no que tange ao conhecimento de alguns conceitos das 
quatros operações com os números naturais. Notamos 
certa resistência da parte dos alunos no que se refere a 
tarefa de buscar ferramentas no computador e smartphone, 
porém no decorrer das aulas esse processo se tornou 
natural. Os alunos se mostraram mais familiarizados com 
aquele ambiente, se sentindo mais à vontade. Durante a 
resolução dos exercícios, foi percebido a dificuldade que os 
alunos têm em relação ao uso do mouse decorrente de sua 
coordenação motora, para resolver esse problema foram 
introduzidos jogos online que além de melhorar a 
coordenação motora gerou uma socialização entre os 
alunos aumentando a autoconfiança potencializando o 
ritmo das aulas. Notamos em alguns alunos a existência de 
certa dificuldade na hora de digitar os números na 
calculadora digital do celular. No decorrer dos cálculos 
realizados durante as atividades, surgiram várias dúvidas 
na hora de digitar valores com casas decimais, os alunos 
não colocavam a vírgula ou o ponto para representarem 
esses valores na calculadora, afetando assim o resultado 
final. Ao perceber essa dificuldade foi explicado como 
representá-lo fazendo alguns exemplos aleatórios.   
 

CONCLUSÃO 
Pelos resultados apresentados concluímos que as 
atividades desenvolvidas de forma positiva alcançaram 
todos os objetivos previamente propostos. Após realizar 
esse projeto com o grupo da terceira idade e ver os 
resultados ficou vidente que as pessoas, independente das 
situações que se encontram, possuem a capacidade de 
aprender coisas novas e desenvolver novas habilidades. 
Isso nos faz acreditar que mesmo trabalhando com 
crianças, adultos ou idosos sempre haverá potencial para 
aprender desde que seja dada a atenção adequada e 
utilizado métodos compatíveis com cada faixa etária, o 
mesmo se aplica as diferentes situações socioeconômicas. 
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INTRODUÇÃO 
O Programa Nacional de Integração da Educação 
Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos (Proeja) tem por propósito 
a elevação da escolaridade e a qualificação profissional 
dos sujeitos que não tiveram acesso ao ensino formal em 
sua faixa etária correspondente. No contexto desse 
propósito, os Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia devem contribuir com o desenvolvimento dos 
territórios em que estão situados, 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). 
O Proeja é uma importante ferramenta para que os 
Institutos Federais valorizem a citada indissociabilidade, 
pois atuam diretamente com as comunidades. Assim, este 
projeto objetivou contribuir para o aumento da 
escolaridade dos participantes, fortalecendo a cidadania e 
o desenvolvimento da comunidade, conferindo-lhes a 
certificação do ensino fundamental (parcial ou total) 
através da preparação e realização da prova do Exame 
Nacional de Certificação de Competências de Jovens e 
Adultos (Encceja) 2018. O Encceja é uma avaliação que 
afere competências e habilidades de jovens e adultos em 
nível do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. De 
acordo com Catelli Jr et al. (2014), o Encceja foi 
formulado para aqueles que deixaram a escola e a 
frequentaram de maneira esporádica. Assim, buscou-se 
contribuir com a sociedade com ações práticas. 
 

METODOLOGIA 
Ao final de 2017, a Comissão Proeja do IFC Campus 
Santa Rosa do Sul aplicou um questionário aos 
assentados da comunidade de Vila Nova, localizada no 
município de Santa Rosa do Sul, Estado de Santa 
Catarina, com a intenção de mapear os seus principais 
interesses, tanto na parte da educação de jovens e 
adultos (EJA) quanto na parte profissional. Dos oitenta e 
um questionários aplicados, a maioria dos respondentes 
(33%) disse ter nível fundamental incompleto. O resultado 
dos questionários foi apresentado e debatido em duas 
audiências públicas com a comunidade, sendo a primeira 
no final do ano de 2017 e a segunda no início de 2018. 
Nesta ocasião a comunidade, em parceria com a 
Comissão PROEJA, decidiu que o Campus deveria 
oferecer dois cursos, um contemplando a EJA, sendo 
preparatório para a o Encceja,  e outro voltado para a 
qualificação profissional. O curso ofereceu 20 vagas e as 
inscrições foram feitas após a divulgação na comunidade 
de Vila Nova a partir da publicação do edital do INEP. 
Estabeleceu-se que o curso somente seria realizado se 
com um mínimo de 10 participantes. O projeto consistiude 
60 horas de aulas, organizadas em encontros semanais, 
no turno da noite nas segundas-feiras, das 19h às 21h30. 
Previu-se 24 encontros. As disciplinas/conteúdos 
respeitaram  a divisão praticada pelos organizadores do 
ENCCEJA. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Como resultado deste projeto, inicialmente esperava-se 
uma meta de aprovação mínima de 70%, mas os alunos 
participantes obtiveram um índice de 66% de aprovação 
nas proficiências testadas. Apesar de terem sido 
ofertadas 20 vagas o curso teve 17 inscrições, sendo que 
12 alunos frequentaram as aulas e 10 realizaram  as 
provas. Dos 10 alunos que realizaram as provas, 4 
obtiveram aprovação integral e fizeram jus ao certificado 
do ensino fundamental e outros quatro obtiveram 
proficiência parcial. Para aprovação o aluno necessitava 
tirar nota mínima de 100 nas provas objetivas e 5,0 na 
redação. O detalhamento das notas pode ser visualizado 
no quadro 1. 
 

Quadro 1 - Resultados do Encceja 2018 por aluno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

CONCLUSÃO 
A própria literatura consultada para elaboração da revisão 
bibliográfica já indicava os desafios e dificuldades da 
Educação de Jovens e Adultos. Ainda assim, de acordo 
com os autores estudados, podemos considerar como 
relevantes e satisfatórios os resultados obtidos. Foi 
constatada a ampliação do sentimento de pertencimento, 
de cidadania e de auto-estima pelos membros da 
comunidade participantes do projeto, fato identificado 
mediante aplicação de questionário. Um viés importante a 
ser considerado, foi a aproximação do Instituto Federal 
junto aos assentados do seu entorno, cumprindo assim 
um dos seus papéis sociais. 
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Palavras-Chave:arranjo produtivo local, desenvolvimento territorial sustentável, capital social 
 

INTRODUÇÃO 
 
Os Institutos Federais têm, entre os seus propósitos, o de 
contribuir para o desenvolvimento dos territórios em que 
estão inseridos.  Valorizam a indissociabilidade entre 
formação geral e profissional com vistas à educação inte-
gral em prol do fortalecimento dos arranjos produtivos, 
sociais e culturais (PACHECO, 2010). Dando continuida-
de ao aprendizado propiciado pelo Curso de Qualificação 
Profissional em Agricultura Familiar com ênfase em Oleri-
cultura, realizado em 2018, e atendendo à solicitação da 
Comunidade da Vila Nova, a Comissão responsável 
(PROEJA) propôs a implementação de uma horta comuni-
tária. Trata-se de expandir a qualificação dos agriculto-
res/assentados no âmbito da agricultura familiar e consti-
tuir um embrião de um Arranjo Produtivo Local (APL). Em 
um contexto de desemprego estrutural e de poucas opor-
tunidades no campo, as hortas comunitárias, além de 
melhorarem a qualidade da alimentação e, em conse-
quência, da saúde, podem gerar renda, possibilitando a 
venda dos produtos nas feiras locais, assim como contri-
buir para o fortalecimento do capital social da comunidade 
(ISTAN, et al, 2015).Nesse sentido, pode-se colocar que a 

proposta do projeto tem por principal objetivo a ampliação 
da qualificação no âmbito da agricultura familiar, tendo 
ênfase nas hortas comunitárias, com vistas a fortalecer o 
capital social e as redes agroalimentares alternativas em 
prol de um arranjo produtivo local (APL). 

METODOLOGIA 
A metodologia adotada tem por base os princípios da 
Pedagogia da Alternância (PA) por articular educação e 
trabalho, teoria e prática (ANTUNES, MASSUCATTO, 
BERNARTT, 2014). Desse modo, na dimensão do ensino 
vem sendo propiciado qualificação à comunidade; na 
dimensão da extensão, os alunos dos cursos do campus 
IFC/SRS e docentes vem estreitando os vínculos com os 
assentados da Vila Nova; na dimensão da pesquisa, os 
conceitos norteadores “orientam” às demais áreas (ensi-
no/extensão), assim como se retroalimentam em face dos 
resultados empíricos da atividade, servindo para ampliar o 
acervo teórico sobre hortas comunitárias, capital social, 
redes agroalimentares e  APL. As reuniões com a comu-
nidade vem sendo realizadas com significativa frequência, 
de modo a fortalecer as tomadas de decisões coletivas, 
pois o objetivo é que a comunidade seja a principal prota-
gonista na implementação da horta. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Como o projeto está em andamento, ainda não há dados 
conclusivos, mas pode-se destacar que desde o início os 
assentados/agricultores apresentam interesse na viabili-
zação da horta comunitária. Além disso, tem sido amplia-
da a governança territorial devido o fortalecimento dos 

vínculos entre Instituições (Prefeitura/Campus) e a comu-
nidade.  

CONCLUSÃO 
O andamento do projeto vem sendo executado dentro do 
previsto, com resultados satisfatórios e, por vezes, acima 
do esperado como, por exemplo, no importante apoio da 
Prefeitura Municipal e da participação da comunidade. 
Constata-se, desse modo, que as hortas comunitárias 
propiciam diversas vantagens como integração, potencial 
de renda e o fortalecimento das relações sociais. 
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com a comunidade 
de Vila Nova 
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INTRODUÇÃO 
 

Este artigo traz ao leitor os relatos e conhecimento do Pro-
grama Residência Pedagógica e suas atribuições como 
Projeto no Instituto Federal Catarinense Campus Avançado 

Sombrio, no Curso de Licenciatura em Matemática. Para a 

realização do projeto no Campus, contamos com a participa-
ção de um professor orientador, professor preceptor e ainda 
oito alunos bolsistas. Ao longo do período de vigência do 
projeto, são desenvolvidos/elaboradas e estudadas diversas 
formas para a melhor abordagem do ensino da matemática 
nas salas de aulas de escolas básicas de ensino. As aulas de 
reforço, tem o objetivo de revisar os conteúdos na qual os 
alunos apresentam dificuldades para que possam acompa-
nhar o desenvolvimento dos novos conteúdos, reforçando os 
conceitos trabalhados. 

METODOLOGIA 

 
A partir da segunda quinzena do mês de outubro de 2018, 
iniciaram-se as aulas de reforço escolar para os alunos que a 
preceptora identificou com mais dificuldades na disciplina de 
matemática. Estas estão sendo realizadas para os alunos do 
6º, 7º, 8º e 9º ano, no contra turno de suas respectivas aulas, 
em horário definido pela preceptora juntamente com os 
residentes de acordo com suas disponibilidades. Sendo 
aulas, expositivas e dialogadas, alguns momentos redigidos 
em lousa, revisado assunto já visto, com exemplos aplicados 

pela professora preceptora, e alguns exemplos extras.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Foram realizadas aulas em forma de revisão, antes das 
provas e trabalhos, tendo acompanhamento individual dos 
alunos e/ou em grupos, os grupos de alunos era em média 10 
por dia, com dois a três bolsistas, assim possibilitando que os 
alunos tenham uma melhor compreensão dos conteúdos 
aplicados. Reelaboraram-se atividades, trabalhos e provas 
aplicadas pela professora (preceptora) em aula. Solicitando 
em alguns momentos que os alunos resolvessem cálculos 
e/ou problemas em lousa, afim de uma interação e participa-
ção nas aulas de reforço/revisão. Dentre os conceitos mais 
abordados, no decorrer das monitorias e revisões, são desde 
as operações básicas de matemática (adição, subtração, 

multiplicação e divisão), operações com monômios e polinô-
mios, além da simplificação e fatoração, semelhança entre 
triângulos, conceitos de geometria plana e espacial em geral. 
De acordo com a professora preceptora, as aulas de reforço 
contribuíram de uma forma significativa para o processo de 
ensino aprendizagem destes alunos, as notas nas provas e 
nos trabalhos melhoraram, e aumentou o interesse e a 
participação em sala de aula. 

 
Figura 01 – alunos do 6ºano resolvendo as atividades 

propostas 

 
Fonte: autores,2018 

 

CONCLUSÃO 

 

Por meio do projeto de residência pedagógica foi possível 
desenvolver aulas em forma de reforço para os alunos do 
ensino fundamental de 6º a 9º ano, nos contra turnos de suas 
aulas de matemática. A proposta de aulas de reforço consiste 
em minimizar o problema de aprendizagem, através de 
monitorias, visando revisão de conceitos já vistos, além da 
resolução de exercícios e problemas novos, propostos pelos 
bolsistas, que envolvam os assuntos a ensino fundamental. 
Espera-se que partir dos conteúdos trabalhados, os 
estudantes sejam capazes de distinguir e compreender 
alguns conceitos básicos de matemática, suas relações e 
operações, conceitos de geometria e álgebra, que foram 

apresentados no decorrer das aulas. Possibilitando aos 
acadêmicos-monitores vivências e experiências na orientação 
do processo de ensino- aprendizagem, além de auxiliar os 
alunos na resolução de atividades de aprendizagem 
extraclasse. 
 

AGRADECIMENTOS 

 
A CAPES, que nos proporcionou a oportunidade es estarmos 
neste projeto, e a escola Doralina Clezar da Silva por nos 
ceder o espaço para realizarmos as aulas reforço. 
 

REFERÊNCIAS 
FUNDAÇÃO CAPES MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO. Programa Residência Pedagógica. 

Disponível em: http://www.capes.gov.br/educacao-
basica/programa-residencia-pedagogica. Acesso em: 03 
jan. 2019. 

 

ISSN: 2526-4044 p. 1070 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

2ª AGROTEC – EXPOSIÇÃO TECNOLÓGICA DA AGRICULTURA FAMILIAR 

Tiago Becker Ribeiro1, Emerson Valente de Almeida2, Mauricio Duarte Anastácio3, 
ÉlitonPires4, Pedro Henrique Peterle Brnhard5, Geraldo Museka6 

 
1Instituto Federal Catarinense / Campus Santa Rosa do Sul / tiagobeckerribeiro1012@gmail.com 
2Instituto Federal Catarinense / Campus Santa Rosa do Sul/ emersonv.dealmeida@gmail.com3 

3Instituto Federal Catarinense / Campus Santa Rosado Sul / mauricio.anastacio@ifc.edu.br 
4Instituto Federal Catarinense / Campus Santa Rosado Sul / eliton.pires@ifc.edu.br 

5Instituto Federal Catarinense / Campus Santa Rosa do Sul/ pedro.brnhardhotmail.com 
6Instituto Federal Catarinense / Campus Santa Rosa do Sul/ Geraldo.muzeka@ifc.edu.br 

 
Palavras-Chave: Ensino, Extensão, Pesquisa,  

 
 

INTRODUÇÃO 
O dia de campo AGROTEC é um método planejado para 
apresentar as atividades desenvolvidas no Campus Santa 
Rosa do Sul durante o ano. O evento foi realizado no dia 
24 de novembro de 2018, com a finalidade de despertar o 
interesse à adoção de tecnologias que estão sendo 
estudas no Campus. O objetivo do 2ª AGROTEC é de 
perpetuar os resultados das ações executadas pelos 
colaboradores do IFC para a comunidade. Divulgando o 
potencial de melhoria das atividades no dia a dia dos 
agricultores, através da realização deste dia de campo.  
 

METODOLOGIA 
Para realização do 2ª AGROTEC, foram realizados o 
levantamento dos projetos de ensino, pesquisa e 
extensão executados no ano de 2018 no IFC Campus 
Santa Rosa do Sul, foram preparados 34 pontos de 
visitação, em alguns estandes foram apresentados mais 
de um trabalho. Antes da Realização do evento foram 
executadas ações como a de auxílio nas atividades de 
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 “Produção de massa 
verde em pastagem de Tífton 85 e Hemartria 
sobressemadas com aveia ou azevém”, 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. Com apoio das 
organizações parceiras, foi elaborado 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. Alunos auxiliaram como 
guias conduzindo os participantes aos estandes. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O 2ª AGROTEC contou com 34 pontos de visitação as 
quais envolveram todos os setores da instituição na 
divulgação e apresentação destas atividades, durante o 
ano de 2018.  Apesar do início de dia chuvoso, logo cedo 
começaram a ser montadas as estruturas para a 
exposição dos trabalhos de ensino, pesquisa e extensão 
realizados no IFC, além das empresas, tivemos o espaço 
da Agrobiodiversidade, com produtos da agricultura 
familiar, espaço das mulheres empreendedoras, onde 
estas tiveram oportunidade de apresentar suas ações e 

inciar tratativas comerciais com outras organizações e 
participantes. No total foram inscritos 60 trabalhos ligados 
aos mais diversos projetos de ensino, pesquisa e 
extensão desenvolvidos do Campus, além de 15 

organizações externas que apresentaram seus serviços 
em espaços próprios de exposição e apresentação. 
Durante o evento 558 pessoas, circularam entre os pontos 
de visitação, recebendo informações sobre as atividades 
desenvolvidas pelos professores, técnicos administrativos 
e alunos do Campus. Assim, este evento protagoniza as 
ações desenvolvidas na instituição e comunidade do seu 
entorno, ampliando as parcerias públicos privadas e 
interinstitucionais com as organizações que desenvolvem 
a agricultura familiar da região. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 
O 2ª AGROTEC atingiu seu objetivo, 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. 
Sendo o dia de campo uma excelente ferramenta de 
divulgação dos resultados obtidos das ações realizadas 
no IFC. 
 

Figura 1: Cartaz 

de divulgação 

Figura 2: Mapa com a 

distribuição das 

atividades 
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INTRODUÇÃO 
A educação ambiental pode ser abordada de diferentes 
formas, no IFC Campus Santa Rosa do Sul o Grupo de 

Estudos Apícolas (GEA), tem usado a forma direta a 
grupos de pessoas que visitam o Campus, explicando a 
importância da preservação das abelhas para a 
conservação ambiental, levando esses a conhecer as 
abelhas melíponas, onde os visitantes tem contato direto 
com abelhas sociais de dois Gêneros: meliponini 
(Melipona marginata; M. bicolor Schenky; M. 
quadrifasciata) e trigonini, (Plebeia remota e a 
Tetragonisca angustula). Essa ação de Ensino/Extensão 

está alicerçada no Projeto Produtos da Abelha para a 
Difusão de Conhecimento da Criação de Abelhas do 
Gênero Apis e Meliponas, apoiado pelo edital 135/2018. 
 

METODOLOGIA 

Ao marcarem visitas, as escolas, pais de futuros alunos e 
outros visitantes do Campus, são convidados a 
conhecerem o meliponário, onde alunos, técnicos e 
professor que participam do GEA, atendem e explicam a 
importância das abelhas nativas para a preservação do 
meio ambiente, as diferenciações entre as espécies 
presentes no meliponário não possuem ferrão ou este se 
encontra atrofiado, os produtos gerados por essas 
abelhas (mel, geoprópolis, cerume, saburá) e as suas 
utilizações na alimentação humana e outros fins, também 
são informados de como as pessoas devem de agir ao 
encontrarem enxames nativos na natureza e como montar 
armadilhas para as abelhas nidificarem, sempre com o 
intuito de preservação através da sua criação racional.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No ano de 2018 visitaram o meliponário do IFC Campus 
Santa Rosa do Sul, 630 pessoas e até o mês de julho do 
corrente ano 232 pessoas. Uma característica peculiar é 
que a grande maioria dos visitantes desconhecem a 
existência de abelhas nativas e que essas podem ser 
criadas em áreas urbanas, a grande maioria dos visitantes 
apenas conhece a abelha Apis mellifera L. grande 
responsável pelo mel consumido no mundo. Outra 
informação repassada aos visitantes é da existência de 
abelhas solitárias e que essas são responsáveis 
juntamente com as demais pela polinização das plantas. 
Durante as visitas são mostradas as estruturas do ninho, 
a diferenciação da entrada das Trigonas (cerume) e da 
Meliponas (barro), a diferença da composição da própolis. 
A maioria das visitas são representadas por escolas da 
região com alunos do ensino fundamental, com jovens 
com idades variando de 5 a 14 anos. O meliponário 
também tem sido usado por outras atividades no Campus, 

principalmente em aulas práticas dos cursos técnico em 
agropecuária e engenharia agronômica, além de 
atividades realizadas paralelas as aulas como a semana 
do meio ambiente, Exposição Tecnológica da Agricultura 
Familiar - AGROTEC, no 2°Seminário Sul Catarinense de 
Apicultura e Meliponicultura.  
 

Figura 01 – Visita ao meliponário da E.E.B. Governador 

Irineu Bornhausen, de Sombrio/SC. 

 
Fonte: Autores. 
 
Figura 02 – Meliponário do IFC Campus Santa Rosa do 

Sul. 

 
Fonte: Autores. 

CONCLUSÃO 
As visitas realizadas ao meliponário tem atingido 
seus objetivos, divulgando a importância da 
preservação das abelhas nativas e a possibilidade 
da criação dessas em áreas urbanas, além de 
aguçar o conhecimento de futuros alunos do IFC.  
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INTRODUÇÃO 
Diante da realidade atual em que os Institutos Fe-

derais Catarinenses estão vivenciando, sobre a temática 
da inclusão. Sendo que já estão amparados por uma 
Portaria Normativa nº 04, de 29 de janeiro de 2018, que 
regulamenta o Atendimento Educacional Especializado – 
AEE, em cada Campi, possui uma equipe para realizar o 
trabalho. 
Analisamos que a formação da maioria dos professores 
do Curso técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino 
Médio, do Campus Santa Rosa do Sul é na área técnica, 
ou seja, cada professor é especialista em sua área, tendo 
os conhecimentos necessários para lecionarem no curso 
em questão, sendo isso muito importante. Mas percebe-
mos que a demanda de alunos com deficiência e necessi-
dades específicas, começou a ingressar no IFC – Campus 
Santa Rosa do Sul, nos colocando um desafio para refletir 
e ao mesmo tempo atender estes alunos de maneira 
adequada. 
Ao apresentarmos estes alunos com suas especificidades 
aos professores e diante de alguns questionamentos dos 
próprios docentes, sobre a necessidade de formação para 
prepará-los, no sentido de atender estes alunos em sala 
de aula, decidimos construir este projeto, pensando em 
proporcionar aos professores uma formação pedagógica, 
sobre inclusão, incluindo conhecimentos de didática, me-
todologia e os tipos de deficiência e distúrbios de aprendi-
zagem. 
O objetivo é que este projeto contribua para a prática em 
sala de aula dos professores, repensando a prática 
pedagógica, nas atividades, nos conteúdos e nas 
avaliações de cada disciplina, trazendo um novo olhar 
para os alunos com deficiência e necessidades 
específicas e um novo processo de ensino e 
aprendizagem.  

METODOLOGIA 
O curso ocorreu com a realização de palestras sobre cada 
tema referente a educação inclusiva e educação especial.  
Os encontros aconteceram sempre em uma terça-feira de 
cada mês, no período vespertino, no horário das 13:00hs 
às 15:00hs, durante sete meses. Os temas trabalhados 
em cada palestra foram: “Políticas Públicas de Inclusão”, 
“Distúrbios de Aprendizagem”, “Deficiências, Transtornos 
Globais do Desenvolvimento e Altas Habilida-
de/Superdotação e “Adequação e Adaptação Curricular”. 
A certificação foi realizada por módulos, ou seja, as horas 
de participação do curso foram correspondentes a fre-
quência nas palestras.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A quantidade de participantes no projeto foi de sessenta e 
uma pessoas, Entre professores e demais profissionais de 
outras áreas do IFC – Campus Santa Rosa do Sul. O 
projeto foi muito importante na formação dos professores, 

pois percebemos algumas mudanças na didática e 
metodologia em sala de aula, bem  como no olhar voltado 
para o aluno e nas atitudes, procurando orientações para 
a prática em sala de aula, com os alunos público-alvo do 
AEE e NAPNE.  
  

Participantes Quantidade 

Professores 53 

Profissionais de outras áreas 08 

TOTAL 61 

 
Figura 01 – Espectro visível (Fonte: Arial, 9) 

 
Fonte:Autor 

CONCLUSÃO 
Espera-se que este curso de formação, tenha contribuído 
para a prática pedagógica dos professores em sala de 
aula. Preparando-os para as vivências de inclusão com os 

alunos com deficiência e necessidades específicas.   
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Palavras-Chave: Operacionalização, Extensão, Pesquisa, Atividades administrativas. 
 

INTRODUÇÃO 
A importância deste trabalho é divulgar a influência da 
Coordenação de Pesquisa e Extensão (CPEX) na 
formação profissional dos discentes bolsistas envolvidos 
nas atividades operacionais deste setor no Campus 
Avançado Sombrio. Salienta-se que os bolsistas 
realizaram tarefas em setores específicos do Instituto 
Federal Catarinense (IFC) a fim de auxiliar os servidores a 
alinhar as finalidades do IFC segundo a lei vigente (Brasil, 
2008) com plano de meta proposto (IFC, 2010).  
 

METODOLOGIA 
Este trabalho é resultado do levantamento das atividades 
desenvolvidas e relatadas pelos dois bolsistas da CPEX, 
um aluno do Ensino Médio (E.M.)e um aluno do Ensino 
Superior (E.S.), durante o período de 12/2016 a 11/2017. 
Para isso, foi realizada a comparação entre as atividades 
propostas no plano e as ações efetivamente 
desenvolvidas pelos mesmos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O plano inicial de atividades dos bolsistas previa: i) 
manter atualizado, público e transparente os conteúdos 
do site institucional relacionados aos projetos de Pesquisa 
e Extensão e eventos que acorrem no Campus; ii) auxiliar 
a mapear os potenciais projetos de inovação e auxiliar 
seu desenvolvimento; iii) identificar e mapear os arranjos 
produtivos, sociais e culturais locais (APLSC) a fim de 
correlacioná-los com os projetos de Pesquisa e Extensão 
desenvolvidos no Campus; iv) responder 

tempestivamente as informações solicitadas pela Reitoria; 
v) manter os docentes atualizados sobre editais internos e 
externos, a fim de aumentar a gama de fomento para 
projetos nessa Coordenação; vi) incentivar e auxiliar a 
atualização e cadastro de informações em bases oficiais 
de Pesquisa e Extensão; e vii) mapear a situação dos 
egressos do Campus. Os resultados das metas 
supracitadas foi manter as informações da CPEX 
organizada, pública, transparente e de fácil 
gerenciamento. Ao realizar a comparação entre as 
atividades  desenvolvidas pelos bolsistas, foi verificado 
que os itens i, iv, v, vi, e vii foram alcançados em sua 
totalidade. O item iii parcialmente, uma vez que houve 
dificuldades na obtenção de dados e informações com 
representantes locais sobre os APLSC da região. Por 
outro lado, somente o item ii não foi concretizado, pois era 
esperado contrapartida dos docentes para a efetivação 
desta proposta o que não ocorreu neste período (Quadro 
1). Adicionalmente, outras atividades foram realizadas 
pelos bolsistas como apresentadas no Quadro 1. 

 

CONCLUSÃO 
Verificou-se que ao oportunizar o acesso de discentes 
como bolsistas em atividades operacionais de setores da 
instituição e permitir autonomia supervisionada para 
realização de tarefas, os mesmos desenvolveram com 
sucesso as atividades propostas, além de se envolverem 
em outras atividades. Concluiu-se que esta experiência 
contribuiu efetivamente na formação profissional dos 
bolsistas, uma vez que eles realizaram processos 
relevantes a diversos setores, além da relação 
interpessoal entre discentes, docentes e técnicos. 
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Quadro 01 – Análise do status das atividades propostas 

Item 
status de realização 

concluído parcial inconcluído Responsável 

i    Bolsista E.M. 

ii    Bolsista E.S. 

iii    Bolsista ambos 

iv    Bolsista ambos 

v    Bolsista E.S. 

vi    Bolsista ambos 

vii    Bolsista ambos 

outras atividades desenvolvidas 

a) Participação em reuniões da CPEX; b) Organização dos 
arquivos de convênios e cooperações técnicas da CPEX; c) 
Auxílio no inventário do patrimônio no setor e d) Criação de 
fluxo de processo para avaliação das prestações de contas 

Fonte: os autores 
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Palavras-Chave: Ensino, Extensão, Pesquisa,  

INTRODUÇÃO 
O dia de campo AGROTEC é um método planejado para 
apresentar as atividades desenvolvidas no Campus Santa 
Rosa do Sul durante o ano. O evento foi realizado no dia 
24 de novembro de 2018, com a finalidade de despertar o 
interesse à adoção de tecnologias que estão sendo 
estudas no Campus. O objetivo do 2ª AGROTEC é de 
perpetuar os resultados das ações executadas pelos 
colaboradores do IFC para a comunidade. Divulgando o 
potencial de melhoria das atividades no dia a dia dos 
agricultores, através da realização deste dia de campo.  
 

METODOLOGIA 
Para realização do 2ª AGROTEC, foram realizados o 
levantamento dos projetos de ensino, pesquisa e 
extensão executados no ano de 2018 no IFC Campus 
Santa Rosa do Sul, foram preparados 34 pontos de 
visitação, em alguns estandes foram apresentados mais 
de um trabalho. Antes da Realização do evento foram 
executadas ações como a de auxílio nas atividades de 
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 “Produção de massa 
verde em pastagem de Tífton 85 e Hemartria 
sobressemadas com aveia ou azevém”, 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. Com apoio das 
organizações parceiras, foi elaborado 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. Alunos auxiliaram como 
guias conduzindo os participantes aos estandes. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O 2ª AGROTEC contou com 34 pontos de visitação as 
quais envolveram todos os setores da instituição na 
divulgação e apresentação destas atividades, durante o 
ano de 2018.  Apesar do início de dia chuvoso, logo cedo 
começaram a ser montadas as estruturas para a 
exposição dos trabalhos de ensino, pesquisa e extensão 
realizados no IFC, além das empresas, tivemos o espaço 
da Agrobiodiversidade, com produtos da agricultura 
familiar, espaço das mulheres empreendedoras, onde 
estas tiveram oportunidade de apresentar suas ações e 
inciar tratativas comerciais com outras organizações e 
participantes. No total foram inscritos 60 trabalhos ligados 

aos mais diversos projetos de ensino, pesquisa e 
extensão desenvolvidos do Campus, além de 15 
organizações externas que apresentaram seus serviços 
em espaços próprios de exposição e apresentação. 
Durante o evento 558 pessoas, circularam entre os pontos 
de visitação, recebendo informações sobre as atividades 
desenvolvidas pelos professores, técnicos administrativos 
e alunos do Campus. Assim, este evento protagoniza as 

ações desenvolvidas na instituição e comunidade do seu 
entorno, ampliando as parcerias públicos privadas e 
interinstitucionais com as organizações que desenvolvem 
a agricultura familiar da região. 
 

  
 

 
 

CONCLUSÃO 
O 2ª AGROTEC atingiu seu objetivo, 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. 

Sendo o dia de campo uma excelente ferramenta de 
divulgação dos resultados obtidos das ações realizadas 
no IFC. 
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Palavras-Chave: Pesquisa científica, Estereótipo de pesquisador, Ciência. 
 

INTRODUÇÃO 
Em alguns dicionários podemos encontrar definições de 
Ciência e de cientista, sendo Ciência colocada como 
conhecimento profundo sobre algo ou alguma coisa e 
cientista aquele que faz, produz, se dedica à Ciência. 
Assim, este trabalho tem como objetivo analisar as 
percepções dos estudantes sobre Ciência, a fim de 
caracterizar o esteriótipo do cientista, levantando 
conclusões que instigam discussões importantes nos 
encontros do Clube de Ciências. 

 

METODOLOGIA 
Este trabalho é resultado da avaliação da percepção dos 
alunos do ensino médio do Instituto Federal Catarinense, 
Campus Avançado Sombrio, participantes do Projeto de 
Extensão “Clube de Ciências – IFC-CAS” sobre ciência e 
cientistas: estereotipia, ambiente de atuação e ferramentas 
de trabalho. Foi solicitado aos alunos que representassem, 
através de um desenho, um cientista ou significado de 
ciência, de acordo com a própria imaginação. Ao total, 24 
desenhos foram analisados com base em diferentes 
critérios, como gênero, idade, aparência, local de trabalho, 
e itens e/ou textos e símbolos relacionados com ciência. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Dos 24 desenhos analisados, observamos que 20 deles 
(83,3%) associaram uma figura humana ao conceito de 
ciência, representando o cientista. Conforme mostrado na 
Figura 1A, 12 desenhos (60%) atribuíram características 
masculinas ao cientista, enquanto somente 8 (40%) 
representavam uma figura feminina. Ainda, dos desenhos 
com representação humana, 17 (85%) eram jovens, contra 
3 (15%) com idade mais avançada; 17 cientistas (85%) 
apresentaram cabelo normal e 3 (15%), cabelo arrepiado; 
20 (100%) tinham pele branca e 7 (35%) eram a 
representação de algum cientista conhecido. Quanto aos 
acessórios utilizados pelos cientistas, observamos que 11 
alunos (55%) colocaram óculos de grau em seu 
personagem, e 18 (90%) representaram um jaleco (Figura 
1B). Quanto ao local e equipe de trabalho (Figura 1C), 12 
desenhos (60%) traziam o cientista em um laboratório; 2 
(10%) em ambiente externo, e 6 (30%) em local não 
determinado (não foi designado nenhum item que 
caracterizasse o ambiente no qual cientista estivesse 
inserido). Adicionalmente, 19 desenhos (95%) 
representavam cientistas trabalhando sozinho, e somente 
1 (5%) mostrava trabalho em dupla ou equipe. Como 
mostrado na Figura 1D, dos 24 desenhos analisados, 17 
(70,8%) continham símbolos de pesquisa e 9 (37,5%), 
símbolos de conhecimento, como livros, pranchetas ou 

canetas. Dentre os 17 símbolos de pesquisa 
representados, 15 (88,2%) eram tubos de ensaio e vidraria 
de laboratório; 7 (41,2%), planetas e astros; 5 (29,4%), 
telescópios; 5 (29,4%), átomos; 3 (17,6%), cogumelos; 2 
(11,76%), moléculas de DNA e 1 (5,88%), seringa.  

 
Figura 01 – Análise da representação do estereótipo do 
cientista, ambiente e equipe de trabalho e símbolos de 

pesquisa segundo alunos Clube de Ciências do IFC-CAS  

 
Fonte: Elaboração própria (Dias, F.M.) 

 

CONCLUSÃO 
Na concepção dos alunos participantes do Clube de 
Ciências do IFC-CAS, os cientistas são, em sua maioria, 
do sexo masculino, jovens, brancos, e não possuem cabelo 
arrepiado; usam óculos de grau, jaleco e trabalham, 
sozinhos, dentro de um laboratório, cercados, geralmente, 
por símbolos de pesquisa (tubos, erlenmeyer, provetas, 
planetas, astros, e telescópios) e de conhecimento (livros e 
canetas).  
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Palavras-Chave: Cientistas Brasileiros, Clube de Ciências, Ciência. 
 

INTRODUÇÃO 
A ciência no país apesenta pouco investimento, ademais 
estudos recentes demonstram que os brasileiros 
conhecem pouco sobre a pesquisa e as intuições que a 
promovem no país (MORAES, FONTES, 2017). Nesse 
sentido, a pesquisa científica deve fazer parte da nossa 
cultura e o conhecimento dos estudantes sobre as 
pesquisas e sobre os cientistas brasileiros é de extrema 
importância visto que aproxima e incentiva os estudantes, 
além de divulgar e valorizar os estudos desenvolvidos no 
país.  

METODOLOGIA 
O presente trabalho apresenta os resultados obtidos por 
meio de um questionário aplicado aos estudantes do 
ensino médio do Instituto Federal Catarinense, Campus 
Avançado Sombrio, participantes do Projeto de Extensão 
“Clube de Ciências – IFC-CAS”. As questões envolviam 
temas como: conhecimento de pesquisadores brasileiros; 
nome destes cientistas; qual estudo realizaram; como foi o 
acesso a esse conhecimento. Foi solicitado aos alunos que 
respondessem as questões de acordo com o seu 
conhecimento prévio. Ao total, 11 questionários, 
categorizados como (Q1 a Q11) foram analisados e as 
respostas obtidas são apresentadas na sequência. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Dos 11 questionários analisados foi possível verificar que 
a maioria dos estudantes investigados (63,6%) não tem 
conhecimento sobre algum pesquisador brasileiro, os 
resultados são expressos na figura 1 a seguir:  
 
Figura 1. Respostas sobre o conhecimento de algum 

pesquisador brasileiro de alta relevância 

 
Fonte: os autores, 2019. 

 
No que se refere a questão que envolvia citar o nome do 
cientista, os únicos nomes citados, foram de Carlos 
Chagas e César Lattes, por apenas dois estudantes 
(18,1%), os demais declararam não conhecer ou 
selecionaram a opção não declarar. Sobre a questão que 
envolvia a pesquisa desenvolvida por esse pesquisador, o 
estudante que citou Carlos Chagas declarou na resposta 
“descobriu a doença de chagas” (Q3) e o estudante que 

citou César Lattes respondeu com a seguinte afirmação 
“Ele estudou o núcleo da partícula subatômica. Além de, 
em sua homenagem, ter sido criado o currículo Lattes” 
(Q11). No que se refere ao questionamento sobre a 
divulgação das pesquisas desenvolvidas por 
pesquisadores brasileiros os estudantes demonstraram 
sua opinião sobre o tema e as afirmações relacionaram a 
falta de divulgação, pouco reconhecimento e a comparação 
com a divulgação em países desenvolvidos que investem 
em ciência. Na sequência são apresentadas algumas das 
opiniões dos estudantes: “as pesquisam não são tão 
divulgadas quanto as de outros países” (Q2), “Considero 
que a divulgação dos cientistas brasileiros é pouco 
reconhecida” (Q3). Além disso, um dos estudantes ressalta 
que o clube de ciências foi um facilitador para ele ter 
acesso à informação sobre cientistas brasileiros “Se não 
fosse o Clube de Ciências, acredito que estas informações 
seriam inexistentes para mim, uma vez que para mim não 
existiam cientistas brasileiros” (Q10).  
 

CONCLUSÃO 
Por meio dos resultados apresentados, verifica-se na 
concepção dos alunos participantes do Clube de Ciências 
do IFC-CAS, que há pouco conhecimento sobre os 
cientistas brasileiros, ademais os dois nomes citados são 
de cientistas que são vinculados a grandes instituições 
como CNPq (plataforma Lattes) e Fundação Carlos 
Chagas que provavelmente estão ligados ao fato desses 
cientistas serem mais lembrados e divulgados nos meios 
de comunicação.  Na visão dos estudantes existe a 
necessidade de ampliar as divulgações sobre as pesquisas 
e os pesquisadores no Brasil. Consideramos dessa forma 
que o clube de ciências pode ser um espaço de divulgação 
e popularização das pesquisas desenvolvidas no país, a 
fim de valorizar os pesquisadores e incentivar os jovens a 
conhecer os estudos desenvolvidos e as instituições que 
os promovem.  
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Palavras-Chave: Experimentação, Ensino, Aprendizagem.  

 
INTRODUÇÃO 

O uso da experimentação no ensino de química pode 
contribuir de forma significativa na aprendizagem. Para 
Gonçalves e Marques (2011), atividades experimentais 
necessitam de alguma forma problematizar os 
conhecimentos dos estudantes. A finalidade deste 
trabalho, foi a organização de caixas experimentais para 
aulas de química do ensino médio, com o objetivo de 
facilitar a aprendizagem da química, instigando o 
interesse e a participação dos alunos pela disciplina, 
através da associação da teoria à prática. 

 

METODOLOGIA 
O presente trabalho foi realizado na Escola de Educação 
Básica Professora Salete Scotti do município de Içara-SC, 
em parceria  com o Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (PIBID) e o Instituto Federal de 
Santa Catarina (IFSC). Inicialmente, foi realizado um 
estudo bibliográfico com base em artigos e livros de 
ensino médio para escolha dos experimentos, 
posteriormente, realizou- se um levantamento de 
materiais e reagentes que existiam no laboratório móvel,  
Autolabor. Na sequência foram definidos os experimentos 
e organizado quatro roteiros para cada ano do ensino 
médio e suas respectivas  caixas experimentais, as quais 
continham todos os materiais e reagentes necessários 
para realização dos experimentos. A última etapa, 
realizou-se uma intervenção em duas turmas do ensino 
médio.  As turmas foram divididas em equipes, cada 
equipe se responsabilizou pela execução de uma prática. 
A aula foi finalizada com uma avaliação sobre  o 
experimento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As caixas experimentais foram organizadas com materiais 
e reagentes necessários para realização de experimentos 
relacionados aos conteúdos do primeiro e segundo ano 
do ensino médio, Figura 01. Para o primeiro ano, os 
experimentos abordam os conteúdos sobre misturas, 
forças intermoleculares, e reações químicas. Para o 
segundo ano, os experimentos têm como base a 
solubilidade, reações endotérmicas e exotérmicas, 
cinética química e termoquímica.  Na intervenção, utilizou-
se  a caixa referente à cinética química, onde abordou-se 
os fatores que influenciam a velocidade de uma reação, 
superfície de contato, temperatura, catalisador e 
concentração. Observou-se que houve interesse e 
participação dos alunos na realização dos experimentos, 
conforme Figura 02. Na ocasião, os mesmos tiveram a 
oportunidade de associar a teoria com a prática, 
contribuindo com a aprendizagem do conteúdo.  
 

 
 

 
Figura 01 – Caixas para as aulas experimentais. 

 
Fonte: Autores, 2018. 

 
Figura 02 – Aula prática de cinética química. 

 
Fonte: Autores, 2018. 

 

CONCLUSÃO 
A vivência no projeto do Pibid proporciona incentivos com 
relação à pesquisa e a formação docente, à medida que 
torna a aprendizagem significativa, baseando-se nos 
diversos contextos e conflitos, que permeiam o campo 
educativo. Assim sendo, ressalta-se a importância de  
vivenciar, refletir e reconstruir as práticas por intermédio 
do projeto, compartilhando o conhecimento durante as 
atividades práticas, estreitando a relação ensino-
aprendizagem de professores e alunos.    
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Palavras-Chave: Libras; Matemática; Surdo.  

INTRODUÇÃO 
 
Para o desenvolvimento cognitivo e Intelectual da criança 
Surda a Língua Brasileira de Sinais se faz necessária em 
todos os espaços, incluindo na escola regular. A criança 
Surda a qual desenvolveu-se a pesquisa, mostra ser 
atenta as sinalizações de sua Língua materna. Assim a 
necessidade do uso das duas línguas: Libras e Português 
além da linguagem matemática. Por isso Bilinguismo 
consiste no aprendizado do surdo através da Língua 
brasileira de sinais (L1) e a Língua Portuguesa 
modalidade e escrita (L2). Proporcionou-se o contato com 
Libras para o entendimento dos conteúdos básicos com o 
objetivo de estimular visualmente na execução de sinais 
matemáticos. Assim constatou-se que a criança Surda 
desenvolveu potencialidades na matemática. 
 

METODOLOGIA 

 

A Libras (Língua Brasileira de Sinais) foi utilizada de 
forma lúdica sendo acompanhada por materiais didáticos 
concretos. Foi desenvolvida uma única atividade 
matemática em Libras para a percepção cognitiva do 
estudante surdo, exercitando a soma e suas regras 
básicas, tudo isso aconteceu na Sala de Atendimento 
Educacional Especializado da escola Alda do Santos 
Vargas na cidade de Sombrio 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
No contexto da surdez, essas interações não podem ser 
diferentes, elas devem também existir. Há, entretanto, que 
considerar que o indivíduo surdo constitui o 
desenvolvimento de seus aspectos cognitivos, dentre os 
quais o conhecimento matemático, através das 
experiências majoritariamente visuais. “Essas 
experiências devem ser constituídas através das 
interações, interlocuções e a construção de significações 
nas situações criadas no ambiente familiar, social e 
escolar”.(VIANA; BARRETO, 2014). Mediante esse 
analise bibliográfico constatou-se que a criança Surda 
possui interatividade com Libras e os conceitos 
matemáticos básicos através materiais lúdicos que 
facilitam o processo ensino-aprendizagem. Dessa foma 
ao utilizar a Libras como meio de comunicação o seu 
entendimento matemático desenvolveu-se de tal forma 
que a criança Surda conseguiu expressar conceitos 
matemáticos nos níveis básicos do primeiro ano do ensino  
fundamental. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 01 – Aluno Surdo e Professora se comunicando 

em Libras 
Fonte: Ramon Cunha 

 

CONCLUSÃO 
Percebemos a importância do uso em Libras para o 
desenvolvimento no processo ensino aprendizagem do 
aluno Surdo através de materiais didáticos e  lúdicos. 
Assim percebeu-se que a criança Surda precisa de 
estimulo visual sinalizada na Libras para o entendimento 
correto de conceitos básicos matemáticos. 
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Palavras-Chave: Transtorno do Espectro Autista, DOSVOX, Alfabetização. 
 
 

INTRODUÇÃO 
A inclusão escolar necessita romper barreiras no que tange 
as situações impostas aos sujeitos inclusivos quer estes 
apresentem deficiências ou não. Dessa forma os docentes 
precisam buscar novos recursos pedagógicos que possam 
colaborar para ensino aprendizagem. Galvão e 
Damasceno (2002), ressaltam “a importância do uso dos 
softwares de acessibilidade como uma forma de minimizar 
as barreiras educacionais”. Assim este estudo descreve 
sobre uso do DOSVOX como ferramenta tecnológica 
assistiva para alfabetização e letramento envolvendo um 
aluno dos Anos Iniciais da Escola de Educação Básica 
Municipal Professora Nilza Matos Pereira, Sombrio, Santa 
Catarina, qual é diagnosticado com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) associado à Deficiência Intelectual e 
dificuldades motoras. O que conduziu a escolha desse 
recurso foi à problemática do aluno em realizar 
associações fonéticas, repetição da fala (ecolalia) que o 
professor indagava, sem dar a resposta esperada. Diante 
de tal dificuldade as professoras perceberam que a 
utilização de tecnologia assistiva como ferramenta 
pedagógica é importante para efetivação desse processo, 
o programa possibilita ao indivíduo a interação com vários 
programas do sistema, software se destaca como uma 
ferramenta de socialização importantíssima, permitindo a 
comunicação e a inter-relação de seus usuários. 
 

METODOLOGIA 
A metodologia elencada para este estudo configurou-se 
como qualitativa e aplicada. Este estudo ainda revela a 
relação sensorial tátil do sujeito, considerando como uma 
condição básica para o desenvolvimento no processo 
educativo. O DOSVOX apresenta em seu sistema jogos 
educativos e para aluno foi utilizado o Letravox que é 
voltado para alfabetização. A análise ocorreu através da 
identificação dos conhecimentos prévios sobre letras e 
números e por conseguinte realizou-se observação, 
aplicação e registro das atividades executadas. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Como resultados, houve uma interação significativa entre 
o DOSVOX e o aluno, agregando conhecimentos, tendo 
em vista que o programa apresenta sintetizador de voz. A 
contribuição dessa ferramenta foi primordial para leitura e 
escrita devido a sua importância para a construção desse 
processo de letramento. Assim possibilitou que as 
respostas educativas escolhidas pelo aluno por meio do 
jogo Letravox fossem positivas. Verificou-se uma 

diminuição da ecolalia e uma ampliação da linguagem com 
o reconhecimento alfabético e sons fonéticos. Além disso, 
o interesse pelo programa foi tornando-se mais presente 
nas atividades propostas. Cabe salientar que o uso das 
tecnologias cada vez mais vem conquistando os espaços 
escolares e preparando a inclusão desses sujeitos com 
deficiências. 
 
Figura 01 – uso do DOSVOX em sala de aula 

 

 
              Fonte: produção das autoras 
 

CONCLUSÃO 
Com este estudo foi possível analisar que o uso da 
tecnologia assistiva é sem dúvida um dos recursos que as 
pessoas com ou sem deficiências podem utilizar para as 
atividades pedagógicas do aluno em sala regular. 
As contribuições do uso do DOSVOX são significativas 
desde sua participação e aprendizagem até mesmo a 
ampliar possibilidades para construção de um 
planejamento inclusivo consistente. 
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Palavras-Chave: ensino virtual, jogos lúdicos, jogos eletrônicos, jogos educativos 
 

INTRODUÇÃO 
Os meios digitais atuais têm englobado uma gama 

incalculável de adeptos ao uso destas plataformas para as 
mais diversas situações, em especial aquelas ligadas a 
comunicação, ao compartilhamento de dados e também a 
prática de jogos.  

No caso dos adolescentes, a brincadeira ainda é 
muito presente no seu dia-a-dia diante da evolução que os 
próprios jogos eletrônicos vêm apresentando. Neste 
contexto, torna-se quase uma obrigatoriedade que o 
mundo escolar acompanhe esta evolução tecnológica no 
que cerne ao seu aproveitamento no processo ensino-
aprendizagem. 

Nesta perspectiva, o presente projeto de pesquisa 
propõe uma investigação teórica e prática no que diz 
respeito a utilização de jogos eletrônicos e vídeos 
educativos como formas de auxílio no processo ensino-
aprendizagem. 

 

METODOLOGIA 
Para o desenvolvimento do projeto foi selecionado 

um bolsista do Curso Técnico em Agropecuária do IFC - 
Campus Santa Rosa do Sul. O trabalho desenvolvido pelo 

discente bolsista e o coordenador deste projeto, consistiu 
nas pesquisas de atividades nos meios digitais de acordo 
com as necessidades solicitadas pelos docentes. 

O contato entre os envolvidos neste projeto de 
pesquisa e os docentes será realizado via e-mail, porém, 
antes dos trabalhos serem iniciados, os envolvidos na 
elaboração deste projeto, apresentaram aos professores 
para os mesmos tomarem conhecimento de como 
funcionava a logística dos trabalhos e, como eles poderiam 
aproveitar ao máximo essa nova ferramenta de trabalho 
nas suas aulas e demais atividades. 

O projeto também criou ferramentas de avaliação 
da execução do mesmo. Esta avaliação foi realizada pelos 
docentes e discentes da instituição. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Dentro do seu objetivo principal, o presente 

projeto investigou e propôs meios digitais como formas 
auxiliares ao processo ensino-aprendizagem. Ainda neste 
contexto, buscou atender as necessidades propostas pelos 
docentes da instituição em questão. 

Durante sua execução foram encontradas 
diversas plataformas, vídeos, jogos, etc, ou seja, uma 
pluralidade de formas de auxiliar o processo de ensino 
aprendizagem nas mais diversas disciplinas (Fig. 01) 

 
Figura 01 – Principais plataformas que auxiliaram os 

docentes no processo de ensino-aprendizagem 

 
 Cabe aqui destacar o grande sucesso alcançado 
pelos docentes que utilizaram a plataforma virtual Kahoot 
(Fig. 02) com método de revisão de conteúdo. 
 

 
Figura 02 –  o Kahoot foi a plataforma que obteve maior 

adesão por parte dos docentes 

O grande sucesso do Kahot se deve, em maior 

parte, ao seu dinamismo que envolve a utilização dos 
smarthphones para realização de disputas de 
conhecimento entre os discentes com questões elaboradas 
pelos professores. 

 

CONCLUSÃO 
Mesmo após o encerramento do projeto, ainda é 

visível no dia-a-dia da instituição, uma certa continuidade 
do mesmo por parte de cada docente interessado em 
melhorar todo o processo de ensino/aprendizagem. Foi 
visto que este “ponta-pé” inicial foi marcante e que continua 
tendo bons resultados. 
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Palavras-Chave: Extensionismo, Desenvolvimento Discente, Interação Dialógica. 

INTRODUÇÃO 
O projeto Extensão Brasil foi realizado no período de 30 de 
julho de 2019 à 10 de agosto de 2019 em Chapecó - SC, 
por discentes de diversos câmpus do Instituto Federal de 
Santa Catarina (IFSC). O trabalho consistiu em realizar 
atividades de extensão para a comunidade chapecoense, 
que por meio de palestras, oficinas e outras atividades 
idealizadas pelos participantes do projeto, tinham acesso a 
conhecimentos acadêmicos. Os projetos de extensão 
dentro das instituições de ensino possibilitam a troca de 
valores com o meio o qual está inserido 
(SCHEIDEMANTEL, 2004). Isso é obtidos por meio da 
implementação de projetos multi e transdisciplinares 
aplicados por membros da comunidade acadêmica, 
fomentando assim uma troca de conhecimentos entre a 
própria equipe de trabalho.  
 

METODOLOGIA 
Inicialmente, 30 membros da comunidade acadêmica do 
IFSC foram selecionados por meio de um edital que 
possibilitou que discentes e servidores se inscrevessem 
para participação no projeto, sendo que para isso, 
necessitavam escrever uma proposta de intervenção, 
conforme Figura 01. Esta tinha por intuito guiar o 
participante na aplicação de alguma atividade que 
promovesse a extensão universitária. Com a definição da 
equipe de trabalho, os mesmos foram subdivididos em 
grupos menores para o desenvolvimento do trabalho que 
seria realizado com diversas pessoas do município, 
contemplando estudantes, aldeias indígenas, idosos, 
artesãos e demais classes da comunidade. Os assuntos 
desenvolvidos foram planejados juntamente com a 
secretaria de educação do município, que em conjunto com 
outros órgãos como CRAS (Centro de Referência de 
Assistência Social) e Centros de Convivência, apontavam 
as demandas que cada segmento da sociedade requeria. 
Ao final de cada dia de desenvolvimento, as diferentes 
vivências e trocas de experiências alcançadas pelas 
equipes eram compartilhadas, permitindo uma troca de 
saberes entre os participantes do projeto. 

 
Figura 01 – Membros do Extensão Brasil 2019 no 

campus Chapecó 

 
Fonte: Os autores 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os primeiros quatro dias de projeto foram dedicados a 
organização e planejamento dos grupos e dos temas que 
seriam trabalhados, sendo que nos demais dias as oficinas 
foram ministradas para a comunidade. Foram atingidas 
cerca de 921 pessoas diretamente pelas atividades 
executadas, sendo elas subdivididas em 54 oficinas. Na 
Figura 02, pode ser visualizado a distribuição das 
atividades ministradas, de acordo com o número de 
trabalhos executados com o respectivo público. 

 
Figura 02 – Público nas Oficinas do Extensão Brasil 2019 

 
Fonte: Os autores 

 

CONCLUSÃO 
Por meio do feedback recebido por algumas das 
instituições trabalhadas, pode-se perceber que o alcance 
do projeto não se deu apenas na quantidade de pessoas, 
mas também na efetividade no repassar dos 
conhecimentos, uma vez que este retorno não consegue 
ser mensurado quantitativamente. Conforme relatado 
pelos acadêmicos participantes, a troca de conhecimentos 
e a experiência obtida através deste projeto possibilita uma 
nova maneira de enxergar a contribuição do universo 
acadêmico à sociedade. 
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INTRODUÇÃO 
A escrita científica é parte constitutiva do ensino superior, 
sendo meio de acesso dinâmico a materiais produzidos 
pela comunidade acadêmica (especificamente discentes 
de curso superior). A ideia de criação de uma revista 
eletrônica com periodicidade semestral, com critérios de 
seleção de trabalhos por corpo de pareceristas, abrange 
ações que alinham produções oriundas do campo da 
prática de ensino, pesquisa e extensão. A revista Estudos 
Contemporâneos em Gestão Ambiental – ECOG é um 
periódico digital e abrange publicações científicas da área 
de Gestão Ambiental cujos objetivos são: a) propalar o 
conhecimento acadêmico da área ambiental; b) 
impulsionar o desenvolvimento de saberes pertinentes à 
produção científica acadêmica e especialmente da escrita 
científica. 

METODOLOGIA 

Como parte de um trabalho de Letramento Acadêmico 
desenvolvido na área de Estudos da Linguagem, a 
produção de um periódico coloca em pauta os modos de 
apropriação, por parte dos discentes de graduação, de 
escrita acadêmica e de produção de saberes em seus 
campos de formação, o que envolve reconhecimento 
lexical, teórico, de gêneros textuais específicos. A partir 
disso, a promoção de estratégias de letramento passa pela 
relação entre texto e sua função social no campo das 
práticas. Os estudantes, nesse sentido, produzem saberes 
a partir do reconhecimento das especificidades de gênero 
de texto e de sua funcionalidade, dos modos de veiculação 
dos mesmos, no caso em destaque: a publicação 
acadêmica. Os sujeitos envolvidos foram colocados no 
campo da prática (construção do periódico, seleção de 
gêneros a serem publicados, fluxos de trabalho de revisão 
e normas a partir do reconhecimento da ABNT e suas 
NBR’s. A partir disso podem construir sentidos, reconhecer 
os recortes de saberes que a escrita acadêmica realiza, as 
relações enunciativas estabelecidas. Assim, 
metodologicamente, parte-se do que se chama de trabalho 
funcional de aprendizagem.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Ao trabalhar na confecção de revista científica os bolsistas: 
a) trabalharam aspectos de textualidade específicos da 
academia; b) desenvolveram estratégias de multiplicação 
de pesquisas e trabalhos de ensino e extensão no âmbito 
da comunidade acadêmica; c) conheceram os recursos, as 
agências, os indexadores de divulgação científica 
agregando saberes ao processo de formação acadêmica; 
d) reconheceram características de gêneros diversos para 
a captação de trabalhos, sua revisão, aceite e 
encaminhamento para pareceristas; e) apropriaram-se de  
 
 

 
 
vocabulário e estruturas de divulgação científica. 
 
                       Figura 1                                  Figura 2          

 

 
  Figura 01 Logo da Revista EcoG e Figura 02 

Lançamento da Revista EcoG. 
 
 
Fonte:Alessandra Nevado, 2018.      Fonte: Revista EcoG. 
  
                                              Figura 3  

 
   Fonte: Revista EcoG. 

 

  CONCLUSÃO 
Diante disso, por ser um trabalho que envolve estudos 
da linguagem e desenvolvimento de gêneros textuais 
e escrita, um dos pilares teóricos utilizados é a 
Linguística Sistêmico-Funcional de Halliday (1978) 
para quem o texto tem função social, ou seja, a 
aprendizagem de linguagem inicia-se pelo 
entendimento do funcionamento do texto, seus usos 
no campo da prática de significação. Para tanto, um 
periódico é suporte de aprendizagem sobre gêneros, 
sobre estruturas, sobre léxicos específicos de 
campos de saber. 
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Palavras-Chave: Efeito lustre, Esmalte cerâmico, Resíduo de vidro. 

INTRODUÇÃO 
Este trabalho tem como objetivo o estudo e 
desenvolvimento de efeitos lustres na superfície de peças 
cerâmicas. O efeito lustre, também conhecido como Kosai 
ware ou furta-cor, é caracterizado por produzir efeitos 

brilhantes com várias cores na superfície de uma peça 
cerâmica. 
A aplicação de vidrados cerâmicos em uma determinada 
peça pode ocorrer por diversos fatores, como, por 
exemplo, melhorar suas características técnicas 
promovendo maior resistência, dureza, facilidade de 
limpeza e até mesmo dar beleza à peça cerâmica. Essas 
características proporcionam uma variação no valor 
agregado da peça, pois elas conferem maior qualidade 
estética. 
O aspecto lustre em cerâmica remete a um efeito de arco-
íris. Com isso, dependendo do ponto analisado a peça 
adquire novas colorações sobre o efeito da luz. 
O efeito lustre pode ser visualizado normalmente, sem a 
luz incidindo sobre o meio, em peças cerâmicas artísticas 
e pastilhas de vidro, opções utilizadas artisticamente.  
A técnica consiste em impregnar a superfície esmaltada 
da peça cerâmica com diferentes metais os quais 
inicialmente estão na forma de sais solúveis. Desta forma 
o projeto visa encontrar uma rota viável para o processo e 
assim inovar o mercado da região. 

METODOLOGIA 
A produção do efeito lustre foi realizada em peças 
cerâmicas, azulejos e porcelanatos obtidas de empresas 
do Sul Catarinense. Primeiramente, é feito o esmalte 
cerâmico composto por 90% de frita transparente e 10% 
de caulim, 0,1% de hexametafosfato de sódio (HMF), 
0,1% de Carboximetilcelulose (CMC) e 37% de água. Em 
seguida a mistura é levada ao moinho planetário por 10 
min. Por fim, o esmalte é aplicado sobre a peça com o 
auxílio de um aplicador manual binil e sinterizado em 
forno de queima rápida na temperatura de 1150°C. 
Para a obtenção do efeito lustre, a peça é retirada do 
forno ainda quente e é aplicada sobre ela 1 g de sais de 
um metal de transição, o qual é dissolvido em 3 mL de 
solvente orgânico. Em seguida, uma segunda queima é 
efetuada a 850°C novamente no forno de queima rápida 
para a fixação do metal de transição na superfície do 
vidrado cerâmico. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Após a queima dos sais contendo metal de transição foi 
possível observar o efeito lustre na peça cerâmica, o qual 
é obtido através da decomposição do composto, esse 
processo liberou gás e manteve o metal na superfície 
cerâmica, substância a qual possibilita a formação do 
efeito desejado. Como mostra a figura 1. 
 

 

 

 
 
Figura 1: Peças cerâmicas com efeito lustre. 

A figura 1 apresenta o efeito lustre quando as peças são 
expostas a luz em determinados ângulos. O resultado 
final sofreu também variações dependendo de vários 
fatores, como por exemplo, a concentração da solução, o 
número de camadas aplicadas, a temperatura de 
requeima e a formulação do esmalte utilizado. 

CONCLUSÃO 
Este trabalho objetivou estudar o desenvolvimento de 
efeitos lustres em esmaltes cerâmicos. Os melhores 
resultados foram obtidos aplicando 3 camadas de sais 
sobrepostos na superfície de uma peça cerâmica 
esmaltada e sinterizada, com posterior requeima a 850ºC 
durante 1 min. 
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Palavras-Chave: Orçamento Doméstico, Estrutura de Dados, CSV. 

INTRODUÇÃO 
A fim de realizar um estudo que envolvesse e 
compreendesse um controle de gastos de um indivíduo ou 
de uma família, neste projeto foi desenvolvido um protótipo 
de um programa que permite ao usuário tal controle. O 
objetivo é produzir uma ferramenta para pessoas e famílias 
que sofrem para organizar e definir seu orçamento familiar 
mensal e até para aquelas que desejam fazê-lo de forma 
mais aperfeiçoada. 

METODOLOGIA 
O programa tem como finalidade realizar o gerenciamento 
do orçamento doméstico do usuário, podendo ainda ser 
adaptado para outro tipo de despesas. Trata-se de um 
trabalho de pesquisa aplicada, sendo realizada o 
desenvolvimento de um algoritmo para resolver um 
problema prático. Nele, foi utilizada a linguagem C padrão 
C11 com extensão GNU (FREE SOFTWARE 
FOUNDATION, 2019), implementando-se recursos como 
estruturas de dados e arquivos. Utilizou-se a biblioteca 
cdslib versão 1.0 (CARDOSO, 2018), Em seu 
funcionamento, os gastos são classificados pelo usuário 
entre produtos de limpeza, roupas, comida, diversão, 
escola e dentre outros de sua escolha. O usuário 
estabelece um valor limite para os gastos mensais. Caso 
este valor seja ultrapassado, o programa alerta o usuário 
com uma mensagem. Caso o usuário realize alguma 
compra parcelada, o programa automaticamente reduz o 
limite de gastos mensais para os próximos meses até o fim 
das parcelas da compra. O valor da compra, a forma de 
pagamento, o tipo de compra e a data da realização da 
compra são armazenados em uma estrutura. A cada nova 
sessão do programa, as compras realizadas anteriormente 
e o limite definido pelo usuário são carregados de um 
arquivo em formato CSV (SHAFRANOVICH, 2005) com 
ponto e vírgula como separador de colunas, possível de ser 
editado num editor de planilhas eletrônicas, para uma lista, 
onde o usuário pode excluir e visualizar as compras feitas, 
utilizando os campos de busca 'data da compra', 'valor', 
'tipo' e 'forma de pagamento'. As novas compras são 
acrescentadas na lista e quando o usuário pede para sair 
da sessão, todas as compras são salvas no arquivo de 
armazenamento CSV. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com os testes preliminares que foram feitos, o programa 
mostrou estar apto a gerenciar um orçamentário 
doméstico, realizando as operações necessárias para 
cadastro de despesas e alertando o usuário quando os 
gastos ultrapassam o limite mensal. A Figura 01 apresenta 
o layout inicial do programa Gerenciador de Orçamento 
Doméstico, operando em um console Windows. A Figura 
02 apresenta a visualização das despesas em um teste do 
programa de gerenciamento orçamentário. 
 
 

Figura 01 – Layout inicial do programa. 

Fonte: Os Autores. 
Figura 02 – Visualização das despesas. 

Fonte: Os Autores. 

CONCLUSÃO 
Como resultado deste trabalho, obteve-se um protótipo de 
um programa de gerenciamento de despesas e controle 
orçamentário. Um controle que acompanha a vida cotidiana 
do usuário, ou seja, vai acompanhando os gastos mensais 
do usuário conforme estes mudam. Ele será aperfeiçoado 
para trabalhar com uma Interface Gráfica de Usuário (GUI), 
facilitando a sua operação por usuários. 
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Palavras-Chave: Proteção solar, Dióxido de titânio, Aplicação

INTRODUÇÃO 

Este trabalho decorre de uma pesquisa empreendida 
desde abril de 2018, cujo objetivo foi compreender melhor 
os métodos práticos e teóricos da aplicação do dióxido de 
titânio nos tecidos. Ela iniciou com a investigação - , 
proposta por Gomes, Oliveira e Vargas (2018) - das 
propriedades de proteção solar em uma vestimenta 
ergonômica/protetora para trabalhadores, visando sempre 
a saúde das pessoas que praticam atividades físicas e/ou 
trabalham expostas ao sol. Uma vez que as nanopartículas 
de dióxido de titânio (TiO2) são um material que tem 
grande destaque na confecção de tecidos com proteção 
solar, a pesquisa se justificou, à época, e ainda se justifica 
pelo ineditismo da abordagem, uma vez que há pouca ou 
nenhuma informação suficiente sobre este assunto. O TiO2 
é conhecido por apresentar uma excelente atividade 
fotocatalítica por ser biocompatível, não tóxico, além de 
apresentar propriedades antimicrobianas e proteção UV. 
Hoje, grande parte das metodologias propostas para a 
aplicação das nanopartículas de TiO2 estão relacionadas 
ao método sol-gel, no qual uma solução coloidal é 
preparada e aplicada no tecido. Um mecanismo proposto 
para a ligação das fibras com o dióxido de titânio é o 
estabelecimento de ligação entre o átomo de titânio e os 
grupos carboxílicos presentes em algumas fibras. (Radetic, 

2013 apud  GOMES; COSTA; MOHALLEM, 2015). 

METODOLOGIA 
O dióxido de titânio é um ótimo aliado para a proteção solar 
em tecidos, uma vez que ele apresenta boa absorção das 
radiações UV. Isso impede que os tecidos das vestimentas 
e a até a própria pele humana sejam danificados. O TiO2 
também apresenta propriedades semicondutoras, 
promovendo a formação de cargas elétricas sob estímulo 
luminoso. Dessa forma, pode-se levar à degradação dos 
materiais orgânicos em sua superfície, bem como a 
formação de espécies ativas de oxigênio, com atividade 
antibacteriana (GOMES; COSTA; MOHALLEM, 2015). 
Para a aplicação do dióxido de titânio, foi utilizada a 
aplicação por impregnação. Na aplicação direta no tecido 
de sarja (100% algodão). A solução foi aplicada em um 
foulard e, logo após, o tecido foi colocado para secar em 
uma rama. Como é um experimento, o foulard usado 
suportava 200ml de volume de banho. As quantidades 
foram 200 ml de Vb e 20% do dióxido de titânio, ficando 
assim 160ml de água e 40g de TiO2 por 5 minutos. Após a 
impregnação no tecido, colocou-se a amostra na rama por 
2 minutos à 120° C. para a secagem e fixação do dióxido 
na fibra do tecido.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Durante os estudos, foi observado que a fibra que 
apresentou melhor aderência com o dióxido de titânio 
foram as de Poliamida (PA). Devido às suas propriedades 
químicas, elas são os que possuem maior índice de 

proteção; entretanto, de acordo com estudos, pode ser 
aplicado também nas fibras de  Poliéster (PES), Viscose 
(CV) e Acrílicas (PAC), abrindo-se exceção para as fibras 
de algodão (CO) que, apesar de também possibilitarem a 
aplicação, têm menor índice de proteção. Assim, observou-
se que o melhor método de aplicação é o de impregnação 
do TiO2 direto no tecido, haja vista a sua eficiência. Os 
testes de proteção UV com protetores solares, quando 
expostos a luz ultravioleta eles tendem a escurecer por 
conta da proteção. Sabendo disso, foi exposto as amostras 
de tecido sem a aplicação (à esquerda), e com aplicação 
(á direita), a luz UV. Percebeu-se assim que a amostra com 
aplicação mostrou escurecimento quando exposta a luz 
UV. 
 

Figura 1: Diferença de tecido com aplicação e sem 

aplicação do TiO2. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 
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INTRODUÇÃO 
Cerâmicas derivadas de polímero (PDCs) com alto teor de 
carbono vêm se destacando como material promissor para 
diversas aplicações. Dentre muitas destas aplicações, 
evidencia-se a importância destes materiais na área de 
tecnologias limpas, para, por exemplo, aplicação em 
eletrocatálise. Embora grandes avanços tenham sido feitos 
no contexto das tecnologias limpas, a sua evolução 
depende ainda do desenvolvimento de dispositivos 
eletroquímicos mais eficientes para conversão e 
armazenamento de energia. Nesse contexto, esse trabalho 
objetivou desenvolver uma nova alternativa para obtenção 
de cerâmica com alto teor de carbono. Assim, carbonitreto 
de silício (SiCN) foi obtido utilizando compostos de 
poliimida como precursor de carbono e polissilazano como 
precursor cerâmico. Os resultados, por fim, sugerem que 
este novo material compósito é uma alternativa promissora 
para aplicação em altas temperaturas em atmosfera 
oxidante. 
 

METODOLOGIA 

As reações foram conduzidas aplicando a técnica de 
síntese em atmosfera inerte (Schlenk-line). Poliimida (PI, 
Solver Polyimide, China) foi utilizada como polímero 
orgânico (precursor de Carbono) e ML33 (GmbH, 
Alemanha) como oligômero inorgânico (precursor de 
cerâmica de SiCN). Primeiramente, PI foi adicionada ao 
balão schlenk e dissolvida em N-metil-pirrolidona (NMP, 

Vetec, Brasil) a 150°C por 1 hora com agitação constante 
(90 % de solvente em todas reações). Após a solubilização 
houve o resfriamento da reação com subsequente adição 
do precursor cerâmico (ML33) a 80 °C, e mantida, nesta 
temperatura, sob agitação constante por 2 h. Em seguida, 
o solvente foi removido sob pressão reduzida.  Foram 
avaliadas diferentes proporções de ML33:poliimida - 25:75 
(M_25); 50:50 (M_50); 60:40 (M_60) e 75:25 (M_75). As 
amostras foram tratadas termicamente em diferentes 
temperaturas entre 1000 e 1550 °C em fluxo de nitrogênio 
(5°C.min-1) por 1 hora. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados obtidos por análises termogravimétricas 
revelaram que todas as amostras apresentaram 
rendimento cerâmico superior aos materiais puros (ML33 
ou PI) (Fig. 1a). Dessa forma, a análise dos resultados 
demonstra que a utilização de PI com ML33 diminui 
drasticamente a perda de massa durante a degradação das 
amostras, o que sugere existência uma forte interação 
entre os compostos. Além disso, análises de difração de 
raio-X revelaram que todas as misturas avaliadas são 
amorfas até 1500 °C, evidenciando uma maior estabilidade 
térmica em relação a cerâmica derivada de ML33 puro. Em 

amostras com proporção de PI superior a 40%, as mesmas 
mantiveram-se estáveis mesmo em temperaturas de 
1550°C (Fig. 1b). Estes resultados corroboram com outros 
estudos onde é relatado que a quantidade de carbono livre 
atrasa ou impede a cristalização de Si3N4 (IWAMOTO et 
al., 2001). Observou-se também, que em testes oxidativos 
(análises termogravimétricas usando ar sintético), as 
amostras M_60 e M_75 apresentaram os melhores 
resultados de resistência a oxidação, devido a maior 
quantidade do precursor inorgânico. Nestas condições, a 
quantidade de carbono pode ser protegida pela cerâmica 
SiCN, resultando em uma maior resistência a oxidação 
devido a formação de camada passivadora que dificulta a 
difusão do oxigênio. 
 
Figura 1 – a) TGA das amostras em atmosfera inerte. b) 

Análise DRX da amostra M_60. 

  

 

CONCLUSÃO 
O compósito obtido demonstrou que, mesmo após 
tratamento térmico a 1550°C, as amostras permanecem 
predominantemente amorfas, com matriz de SiCN 
contendo fase de carbono turbostrático dispersa. A 
formação desta última fase impede a cristalização da fase 
cerâmica, favorecendo, desta forma, alta estabilidade 
térmica ao compósito formado.  Também, salienta-se a 
resistência a oxidação em altas temperaturas, o que torna 
o material interessante e adequado para aplicações nobres 
em cerâmicas avançadas. 
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Palavras-Chave: Automação, Protocolo, MODBUS

INTRODUÇÃO 
A maioria dos protocolos de camada de aplicação usados 
na comunicação entre dispositivos utilizados na 
automação é proprietária ou, então, é necessário 
associar-se para poder obter acesso a especificações. O 
MODBUS (MODBUS ORGANIZATION INC, 2016) é um 
protocolo aberto, com especificação aberta, para redes 
mestre-escravo que não permite que os escravos enviem 
mensagens ao mestre por sua própria iniciativa. Seu uso 
em sistemas críticos obriga que o mestre consulte o 
escravo responsável por sensores com uma grande 
periodicidade. Quando aplicado a redes IP, esta 
frequência causa congestionamento na rede. O objetivo 
deste trabalho é especificar e implementar uma expansão 
ao protocolo MODBUS-TCP que permita o mestre 
configurar os escravos para estes enviarem mensagens 
de interrupções a ele. Estas seriam disparadas 
automaticamente do dispositivo escravo para o mestre 
quando houvessem mudanças nos valores de coils, input 
bits, holding registers e input registers, de acordo com a 
configuração. 

METODOLOGIA 
Para atender o objetivo, este trabalho: especificou as 
novas mensagens a serem trocadas entre o mestre e os 
escravos; expandiu a biblioteca libmodbus (LIBMODBUS, 
2017), que implementa as mensagens do protocolo 
MODBUS, para atender as especificações propostas; 
realizou testes de funcionamento e análise de pacotes da 
expansão da biblioteca.  

Figura 1. Mensagens de interrupção de coils. 
Request 

Function 1 Byte 0x42 

Start address 2 Bytes 0x0000 a 0xFFFF 

Quantity 2 Bytes 0x0000 (off) / 0x0001 a 0x7C8 

Trigger time 1 Byte (reserved) 

   

Response / Interruption (Event) 

Function 1 Byte 0x42 

Start address 2 Bytes 0x0000 a 0xFFFF 

Quant. Bytes  1 Byte N* (0 a 249) 

Coil status 1 Byte (reserved) 

Fonte: Os Autores 
A Figura 1 apresenta a especificação do par de 
mensagens de requisição (request) e resposta (response) 
para a configuração de interrupção de alteração de coils. 
O mestre envia a mensagem de requisição ao escravo. 
Este devolve imediatamente a mensagem de resposta 
contendo os estados dos coils indicados. Posteriormente, 
qualquer alteração no estado de um ou mais destes coils 
faz com que o escravo envie uma mensagem de 

interrupção (interruption) com os novos estados. A 
Figura2 apresenta o fluxograma de execução dos 
dispositivos escravo e mestre. As etapas destacadas 
foram inseridas pela expansão do protocolo. O código 
fonte da nova biblioteca e os programas mestre e escravo 
utilizados para testes encontram-se disponíveis para 
download em 
https://github.com/iuricardoso/libmodbus_ext. 

Figura 2 – Fluxograma 

 
Fonte: Os Autores 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os testes realizados com os programas mestre e escravo 
utilizando a nova biblioteca demonstram que os fluxos de 
funcionamento elaborados para os programas (Figura 2) 
funcionam conforme o esperado. O mestre tem a 
habilidade de configurar o escravo para enviar 
mensagens de interrupção (Figura 1), além da habilidade 
de enviar as requisições de leitura e escrita que já eram 
possíveis no protocolo original. 

CONCLUSÃO 
Este trabalho expandiu o protocolo MODBUS-TCP de 
forma que ela possibilite dispositivos mestres configurar 
escravos para enviarem mensagens de interrupção 
sinalizando mudanças de estados.  
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INTRODUÇÃO 

Atualmente em todo o mundo, com o rápido crescimento 
populacional, a  industrialização das sociedades, as 
atividades de mineração desordenadas, tem emitido vários 
poluentes, sobrecarregando meio ambiente. O 
desenvolvimento de estratégias para a remediação de 
poluentes, via processos verdes tem sido objeto de várias 
investigações1. Assim, esta pesquisa visa avaliar a 
interação entre o eucalipto, na sua forma de extrato aquoso 
com o íon metálicos ferro, a fim de verificar a eficiência da 
fitorremediação através de plantas. 

 

METODOLOGIA 
O extrato aquoso de eucalipto foi obtido através da 
pesagem de 35 gramas de folhas de eucalipto que foram 
previamente secas em estufa à 30°C. Em seguida foram 
transferidas para um balão de fundo redondo e adicionou-
se 250 ml de água deionizada. Esta mistura foi deixada sob 
refluxo por um período de uma hora. A partir do extrato 
obtido, pipetou-se 30 mL, transferindo-o para um becker e 
em seguida adicionou-se 6 gramas de FeCl3, esta mistura 
permeneceu em repouso durante quatro semanas. 
A interação entre o extrato aquoso de eucalipto e o íon 
Fe(III) pôde ser acompanhada pela pela técnica de 
espectroscopia no UV-vis. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Através resultados obtidos percebeu-se que houve uma 
interação entre o extrato e o íon metálico. Que pode ser 
comprovado com o surgimento da onda em 640 nm, 
conforme observa-se na figura 1. 
 
Figura 01 – Espectros no UV-vis do acompanhamento da 

interação entre o extrato de eucalipto e o íon  Fe(III). 

Fonte: Autores,2019. 

 

CONCLUSÃO 
Através destes estudos pode-se concluir que houve uma 
significativa interação entre o extrato de eucalipto e o íon 
metalico. Neste sentido, isto pode indicar que esta espécie 
de planta pode ser um bom fitorremediador para a remoção 
de metais poluentes presentes no meio ambiente. 
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Palavras-Chave: Modelos estruturais, Pontes de espaguete, Técnico em Edificações. 
 

INTRODUÇÃO 
A utilização de construção de modelos estruturais como 
ferramenta para auxiliar no aprendizado, é citada 
frequentemente por diversos autores, como ferramenta 
importante na promoção do interesse pelo conhecimento 
dos alunos (GONZÁLES, MORSCH, MASUERO, 2005; 
GUESSI, 2018; BARALDI et al, 2018). Neste contexto, 
surge a competição de pontes de espaguete para os cursos 
técnicos em edificações, que vem sendo realizadas 
anualmente desde 2016 no Campus Criciúma do Instituto 
Federal de Santa Catarina. 
Esta competição é inspirada e segue os mesmos moldes 
adotados pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
A competição de pontes de espaguete vem sendo 
desenvolvida no IFSC com os objetivos de colaborar no 
aprendizado dos alunos, promovendo interação em 
diferentes áreas e unificando as aprendizagens teóricas e 
práticas. Além disto, tem-se como objetivos secundários 
promover e divulgar as atividades realizadas em nosso 
campus para a comunidade externa. 

METODOLOGIA 
A construção do modelo se inicia com o desenvolvimento 
e alinhamento dos conteúdos desenvolvidos nas 
disciplinas teóricas, onde o aluno desenvolve os 
conhecimentos relacionados ao dimensionamento 
estrutural e auxiliado pelo desenvolvimento em softwares, 
como Ftool e Autocad. Assim como em qualquer projeto de 
engenharia, neste caso o aluno também possui parâmetros 
que devem ser seguidos e normativas que devem ser 
respeitadas, Dentre elas, o peso da ponte não pode ser 
superior a 900 gramas (incluindo os apoios e barra de 
fixação da carga).  

 
Figura 01 – processo construtivo da ponte 

 
 
O modelo estrutural deve ser composto por barras 
confeccionados com macarrão e colas, formando uma 
treliça capaz de vencer um vão de 1 metro e sua altura não 
deve ser superior a 50cm.  

Basicamente após a construção das pontes, as mesmas 
foram submetidas ao carregamento, ficando a critério do 
aluno optar pela taxa de carregamento que era validada 
após 10 segundos de sua adição. 

 
Figura 02 – bancada e sistemas de carregamentos das 

pontes 

 
 
Durante o evento os alunos são incentivados a arrecadar 
alimentos para doação em instituições de caridade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os eventos de 2016, 2017 e 2018 tiveram resultados 
satisfatórios. O recorde de carga do IFSC, Campus 
Criciúma ocorreu já no primeiro ano de sua edição, sendo 
seus 128kg meta à ser superada a cada evento. 

CONCLUSÃO 
Os eventos tem tido grande repercussão nos meios de 
comunicação local, atendendo aos objetivos da tríplice 
(ensino, pesquisa e extensão), provendo a aplicação de 
conceitos teóricos, com a prática de projeto e execução. Os 
momentos de relações interpessoais, tem incentivado na 
colaboração para o trabalho em equipe. 
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INTRODUÇÃO 
Atualmente, a principal aplicação do carvão mineral no 
mundo é a geração de energia elétrica por meio de usinas 
termelétricas. Cerca de 6,6% da eletricidade produzida no 
Brasil é gerada a partir do carvão. A geração termelétrica é 
baseada na conversão de energia térmica em energia 
mecânica, e da conversão desta em energia elétrica. A 
energia térmica é obtida pela queima de combustíveis 
fósseis ou renováveis ou pela fissão nuclear de 
combustíveis radioativos (TOLMASQUIM, 2016, p. 70). A 
queima do carvão em termelétrica, geram resíduos, tais 
como cinza pesada e cinzas leves (que são transportados 
com os gases quentes) juntamente com o enxofre (SO2). 
Para tornar a cadeia do carvão sustentável busca-se 
alternativas para todos os resíduos que são gerados, de 
maneira a diminuir os impactos ambientais. Uma série de 
trabalhos tem sido desenvolvidos, buscando a utilização de 
cinzas e subprodutos para aplicações diversificadas, tais 
como aditivo dos cimentos Portland e em pesquisas para a 
produção de cimentos ativados alcalinamente (SANTA, 
2016, p. 58). Neste projeto será realizado o levantamento 
dos critérios necessários para o estudo de viabilidade de 
geopolímero obtido pelo custo dos insumos e as 
ferramentas necessárias para a realização do mesmo.   
 

METODOLOGIA 
Para avaliar se o projeto do Geopolímero representa um 
investimento viável, utilizaram-se algumas ferramentas de 
engenharia econômica, tais como: a taxa mínima de 
atratividade (TMA), o payback descontado, o valor 
presente líquido (VPL), a taxa interna de retorno (TIR) e o 
valor anual uniforme equivalente (VAUE), a fim de 
promover a análise de viabilidade do negócio a partir da 
projeção futura, das previsões de entradas e saídas e 
poder definir estratégias para que o projeto evolua de forma 
segura. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A projeção de receitas, custos e despesas reúnem todos 
os elementos básicos para informar as projeções 
necessárias para a análise de viabilidade. Essa projeção 
engloba sucintamente, os seguintes itens (em bases 
anuais): receita operacional total (receita de vendas), 
impostos incidentes sobre as vendas, custos industriais 
(aqueles relativos à produção), despesas de vendas e 
despesas administrativas. Para a determinação das 
projeções é importante fazer uma listagem de todos os 

custos necessários para a produção de um paver. Os 
dados para levantamento das projeções incluem matéria-
prima, maquinário, equipamentos, móveis e utensílios. Os 
custos das matérias-primas utilizadas para a produção do 
paver com geopolímero são apresentados na tabela 
abaixo: 
 

Tabela 1 – Custo elementos para geopolímero. 

Elemento geopolímero Custo (R$/kg) 

Elemento 1 1,04 

Elemento 2 4,30 

Elemento 3 4,00 

Elemento 4 1,40 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
É fundamental que a definição dos custos seja precisa para 
que a análise da viabilidade seja o mais realista possível 
para a projeção de cenários e na determinação das 
decisões ao longo do projeto. 
 

CONCLUSÃO 
O presente trabalho tem como objetivo a realização de uma 
análise sucinta a respeito dos custos das ferramentas 
necessárias para o estudo da viabilidade do geopolímero. 
A análise da viabilidade econômica é necessária para a 
elaboração de projetos de implantação de 
empreendimentos, para a minimização de riscos além de 
auxiliar quanto às expectativas e do andamento do projeto. 
A metodologia geral apresentada é eficaz e eficiente e 
pode ser utilizada em cada projeto/plano adaptando para 
cada caso em particular. 
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INTRODUÇÃO 
Simuladores de circuitos são poderosas ferramentas 
computacionais que permitem analisar circuitos para 
áudio, anteriormente à etapa de implementação do 
circuito. O uso de simuladores se justifica, pois a 
simulação é um processo em geral rápido, barato e 
preciso, na obtenção dos resultados desejados. Contudo, 
percebe-se que o estudante de circuitos elétrico-
eletrônicos ainda utiliza pouco a simulação em seus 
estudos, talvez por desconhecer o potencial de um 
software simulador como ferramenta de pesquisa e 

desenvolvimento de projetos. O objetivo deste trabalho 
consiste na aplicação da versão gratuita do Spice 
(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis), o 
Pspice Student encontrado em Cadence Design Systems 
(2019), na análise de um circuito para áudio conhecido 
como Equalizador, Figura 1. Este trabalho foi realizado 
através de edital do IFSC que tem por objetivo apoiar 
projetos envolvendo a participação de alunos em 
vulnerabilidade social, que contemplem a pesquisa como 
princípio educativo; e que busque articular com as 
unidades curriculares do curso de engenharia elétrica.  

METODOLOGIA 
Este trabalho foi realizado no âmbito de um projeto 
aprovado por edital da PROPPI, cujo objetivo era a 
implementação de circuitos para áudio (pedais de 
guitarra, equalizadores, etc) que apresentassem bom 
desempenho e custo avaliado abaixo de mercado. Com 
isso, houve a necessidade de prever o comportamento 
dos circuitos através de simulações digitais. A partir então 
dos resultados de simulação esperados, procedia-se com 
a execução do circuito. Portanto, a metodologia deste 
trabalho consiste em estudar e aplicar funcionalidades do 
simulador que permitissem analisar a resposta em 
frequência dos circuitos. Primeiramente desejou-se obter 
por simulação a resposta em frequência do equalizador 
para variações no potenciômetro de ajuste (POT) de 0%, 
50%, e 100%. O elemento Parameters, retirado de Get 
New Part, é necessário e deve ser configurado conforme 
indicado na Figura 2.  
 

Figura 01 – Circuito Equalizador. 

 
Fonte: autores, através do Pspice. 

 
Utilizou-se a opção Parametric do ambiente Analysis 
Setup, conforme Figura 2, para definir valores para o 

parâmetro variável. O elemento POT é configurado com 
VALUE=100k e SET={R8_valor}. 
 

Figura 2 – Janelas Analysis Setup e Parametric. 

 
Fonte: autores, através do Pspice. 

 
A opção AC Sweep é utilizada para configurar a variação 
da frequência da fonte, conforme Figura 3. 
 

Figura 3 – Janela AC Sweep. 

 
Fonte: autores usando Pspice. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este trabalho relata uma experiência obtida com 
simulação no domínio da frequência que encontra 
aplicação em circuitos para áudio. Na Figura 4 apresenta-
se como resultados da pesquisa, as respostas em 
frequência por simulação e experimental para efeito de 
comparação. O resultado experimental apresentou 
comportamento muito próximo ao obtido por simulação. 

 
Figura 4 – Respostas em frequência do equalizador. 

Fonte: autores. 

 

CONCLUSÃO 
Este trabalho apresentou o resultado de uma pesquisa a 
respeito de uma funcionalidade do Pspice Student 
empregada na obtenção de resposta em frequência de 
circuitos elétrico/eletrônicos.  

 
REFERÊNCIAS 

CADENCE DESIGN SYSTEMS. Start your free Pspice 
trial today. 2019. Disponível em: 

<https://www.orcad.com/pspice-free-trial>. Acesso em: 22 
ago. 2019

 

ISSN: 2526-4044 p. 1093 - 1125



8º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul  
 

 

ESTRATÉGIA: UM ESTUDO DA ABORDAGEM PREDOMINANTE NO IFC  

Cláudio Luiz Melo da Luz1, Cíntia Luzana da Rosa2 
1,2

Instituto Federal Catarinense/Departamento de Desenvolvimento Educacional/Campus Santa Rosa do 
Sul/claudio.luz@ifc.edu.br/cintia.luzana@ifc.edu.br 

 

 
Palavras-Chave: Estratégia, Abordagem predominante, Instituto Federal. 
 

INTRODUÇÃO 
Criados em 2018, os Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia são constituídos por profissionais 
que, além de cumprirem as finalidades e objetivos 
institucionais estabelecidos na legislação de criação, 
também gerenciam as suas ações internamente visando a 
execução das suas ações planejadas. Como uma 
organização que faz parte de uma Rede Federal, o 
Instituto Federal Catarinense precisa estabelecer suas 
estratégias para a execução das sua ações. Este estudo 
teve o objetivo de identificar qual é a abordagem da 
estratégia predominante no IFC para que a equipe de 
gestão possa refletir se a abordagem é a mais adequada 
para o modelo de gestão atuante. Na Antiguidade, 
estratégia era compreendida “como um meio para se 
obter o êxito na empreitada militar”, ou seja, era um 
estratagema (VIZEU; GONÇALVES, 2010, p. 8). Após o 
aperfeiçoamento de atribuições do líder militar para além 
das suas funções, estratégia voltou-se à ação humana no 
âmbito político e em sua vida pessoal. No âmbito 
empresarial, de acordo com Vizeu e Gonçalves (2010), a 
estratégia passou a ser utilizada considerando as práticas 
empresariais de forma semelhante às práticas militares. A 
estratégia das organizações é tratada pelos estudos 
organizacionais de acordo com diferentes abordagens: a 
clássica (também chamada de conteúdo), a do processo e 
a da prática. As pesquisas da abordagem clássica têm 
foco nas organizações, em seus desempenhos e em suas 
estratégias, enquanto as pesquisas que entendem a 
estratégia como processo consideram a estratégia como 
algo que as organizações fazem. Para a abordagem da 
estratégia como prática, a estratégia é uma prática social 
realizada pelas pessoas envolvidas com a organização. 
Desse modo, essa abordagem atribui menos ênfase às 
organizações, sendo o seu maior foco os estrategistas 
nas organizações e como os mesmos realizam a 
estratégia (WHITTINGTON, 1996). Frente ao contexto 
exposto, considera-se que seja necessário o 
desenvolvimento de estudos que contribuam com a 
academia e com os estudos organizacionais, em especial 
referentes à gestão dos Institutos Federais, no sentido de 
esclarecer pontos obscuros presentes no contexto das 
mais diversas interpretações a respeito da estratégia. 

METODOLOGIA 
No que se refere aos objetivos, sua abrangência e 
profundidade, esta pesquisa caracteriza-se como 
descritiva, que tem por objetivo a informação detalhada de 
determinada situação, descrevendo, assim, 
características obtidas dos dados coletados. O método 
empregado para a realização desta pesquisa foi o estudo 
de caso, usado quando o fenômeno ocorre no seu próprio 
ambiente. Foi feita análise do planejamento estratégico 
construído em 2018 para o período 2018 a 2021 e foram 
entrevistados dirigentes que participaram  das etapas de 
construção. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A construção do planejamento estratégico do IFC para o 
período 2018 a 2021 aconteceu em oito etapas: 1ª) 
análise do atingimento dos objetivos do PE 2013-2017 e 
de documentos orientadores; 2ª) análise e adequação da 
missão e da visão do IFC; 3ª) desenvolvimento da Análise 
SWOT; 4ª) definição dos objetivos estratégicos; 5ª) 
construção do mapa estratégico; 6ª) definição dos 
objetivos táticos, operacionais, das metas e dos 
indicadores; 7ª) socialização, publicação e implantação; 
8ª) acompanhamento e revisões. A abordagem clássica 
da estratégia possui como foco a organização e seu 
desempenho, com o prévio planejamento racional em 
longo prazo. O foco dessa abordagem é interno, visto que 
considera o planejamento na adequação às mudanças do 
mercado. A abordagem da estratégia como processo 
questiona o planejamento racional em longo prazo, o foco 
limitado na organização e o respectivo desempenho da 
organização. O foco da pesquisa da estratégia como 
processo é a relação entre a ação gerencial e o contexto. 
O foco da abordagem da estratégia como são as 
ferramentas e as técnicas empregadas para o processo 
da mudança. Já na abordagem da estratégia como prática 
esta é tratada como uma prática social, na qual os 
estrategistas atuam e com a qual interagem, cuja prática 
está relacionada ao trabalho de implementação e a 
reuniões, discussões, ferramentas e formulações para 
que a estratégia seja implementada de fato. Constatou-se 
que a construção do planejamento estratégico do IFC 
para 2018 a 2021 foi totalmente construído na base 
conceitual da abordagem clássica da estratégia com 
profundo foco no desempenho em longo prazo. Em 
nenhum momento consta no documento Planejamento 
Estratégico do IFC, sendo confirmado nas entrevistas com 
os participantes do processo de construção, há 
apontamentos de métodos para o processo de mudança, 
ou seja, como ocorrerá a mudança e também não há 
indicação de praticantes e práxis da estratégia, 
dificultando a padronização de execução pelos Campi. 

CONCLUSÃO 
Ao adotar a abordagem clássica da estratégia de uma 
forma plena, o IFC perde a oportunidade de também focar 
nos aspectos do processo e da prática. Uma 
consequência desta pesquisa talvez venha a ser uma 
revisão pela gestão do processo de elaboração do 
planejamento estratégico, ampliando a sua base 
conceitual, contribuindo para que os Campi compreendam 
melhor o seu papel na execução das estratégias. 
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Palavras-Chave: Organização, Tácito, Explícito. 
 

INTRODUÇÃO 
A gestão do conhecimento alinhada ao planejamento 
estratégico das organizações parte do pressuposto de 
que as empresas precisam se preparar para a valorização 
do seu capital intelectual, alinhado aos avanços 
tecnológicos que podem contribuir para o sucesso da 
gestão e dos negócios organizacionais. Para Senge 
(2017, p. 306) “[...]a visão compartilhada aborda um dos 
principais quebra-cabeças que comprometeram os 
esforços em prol do desenvolvimento sistêmico na 
administração.”. Neste artigo teremos o estudo de caso de 
duas empresas: uma localizada na região Norte(A) e outra 
no Sul (B) de Santa Catarina, sendo uma do ramo 
ferramental e a outra de tintas e argamassas. O nome dos 
entrevistados e das empresas serão ocultados a fim de 
resguardá-los. O objetivo geral desta pesquisa é propor 
melhorias no planejamento estratégico das empresas, 
com identificação de fatores que influenciam na 
adequação e execução dos planejamentos das 
organizações, com propostas na busca de melhorias, 
promovendo um incremento à vantagem competitiva no 
setor industrial.   

METODOLOGIA 
A partir de referenciais teóricos acerca do planejamento 
estratégico e dois estudos de casos, as empresas são 
analisadas sob a perspectiva de seus diretores e 
gestores. Para a pesquisa, foi elaborado um questionário, 
aplicado, em primeira instância, aos Administradores nos 
meses de agosto de 2017 e em outra, aplicado aos 
Gestores de setores, no mês de março de 2018. O 
questionário aplicado aos Empresários contou com 4 
perguntas abertas; o questionário aplicado aos Gestores, 
contou com 7 perguntas fechadas e 2 abertas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Vários dos problemas identificados certamente já estariam 
sanados se implantada devidamente a gestão do 
conhecimento. Porém, segue ignorada por empresas de 
pequeno e médio porte pela alta demanda de trabalho nas 
organizações. A figura 1 retrata a situação da gestão do 
conhecimento nas empresas que foram realizados os 
estudos de caso a partir da perspectiva das respostas de 
questionários aplicados aos Administradores e gestores. 
 
Figura 01 – A gestão do conhecimento na Organização 

 
 

Fonte: Autor, 2018 
 
O gerenciamento correto do conhecimento com 
regularidade, pode gerar ativos as empresas. 
 

CONCLUSÃO 
A gestão do conhecimento para empresa “A” e ‘B” ocorre 
de forma inconsciente: os liderados possuem problemas 
em colocar em prática as estratégias do conhecimento, 
por falta de gerenciamento nesse núcleo da ferramenta. 
Os administradores precisam se aproximar dos processos 
e planejamento para entender também o capital do 
conhecimento que já existe e está disponível em sua 
empresa e a importância para alavancagem da 
organização. 
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Palavras-Chave: Projetos; Pesquisa; Extensão; Bolsista. 
 

INTRODUÇÃO 

 
O projeto apresenta as atividades desenvolvidas pelos 
bolsistas na coordenação de Pesquisa e Extensão do 
Campus Avançado Sombrio, já que possui uma 
coordenação integrada entre os dois eixos. Com isso, as 
ações contribuíram imensamente para o andamento do 
setor, oferecendo apoio técnico administrativo às 
atividades e em especial no que se refere ao 
desenvolvimento de projetos e auditorias.  

METODOLOGIA 

 
O método utilizado para o desenvolvimento do projeto, 
baseia-se nas atividades nas coordenações de pesquisa e 
extensão. Tais atividades, conforme planejado no edital 
257/2017, ocorreram no período de 01 de março 2018 à 31 
de dezembro do mesmo ano, respeitando a grade de 
horário do aluno bolsista e a carga horária determinada no 
edital de 20 horas semanais.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
De acordo o plano de trabalho do bolsista, foram 
estipuladas e cumpridas as seguintes metas:  

 Contribuição na orientação de servidores e alunos 
na utilização dos módulos implementados do 
sistema de gestão acadêmica (SIGAA); 

 Publicações através do site da instituição de 
dados obtidos e atividades que estavam sendo 
executadas nos projetos de pesquisa e extensão, 
a fim de divulgar as ações do IFC – Campus 
Avançado Sombrio à comunidade. 

 Auxílio e suporte técnico aos servidores e 
bolsistas no preenchimento das bases oficiais de 
registro das atividades de pesquisa, tais como o 
sistema institucional de gerenciamento de 
pesquisa, Plataforma Lattes e Diretório de Grupos 
de Pesquisa; 

 Colaboração com a coordenação de pesquisa na 
elaboração de relatórios e levantamentos de 
informações conforme solicitado pela PROPI, NIT 
ou agência de Fomento;  

 Contribuição na auditoria interna com 
levantamento de dados dos projetos dos anos de 
2015, 2016, 2017 e 2018 e alimentar a base de 
dados com tais informações. 

 
 

Figura 01 – Projetos de Pesquisa executados no período 

de 2016 a 2018 no Campus Avançado Sombrio. 

 
Fonte: Os autores 

 
Figura 02 – Projetos de Extensão executados no período 

de 2016 a 2018 no Campus Avançado Sombrio. 

 
Fonte: Os autores 

 

CONCLUSÃO 

 
As atividades propostas para o bolsista da coordenação de 
pesquisa agregaram para o avanço profissional e pessoal 
do aluno. Também dimensionaram processos e métodos 
utilizados para a elaboração de projetos de pesquisa, a 
importância dos mesmos e metas estipuladas para sua 
execução. Além disso, a contribuição do bolsista na 
coordenação de pesquisa e extensão proporcionou maior 
organização e contribuição nos processos do setor 
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Palavras-Chave: Educação, Projeto Geoparque, Turma do Geoparquito. 
 

INTRODUÇÃO 
O objeto deste trabalho refere-se a proposta de 
disseminação do Projeto Geoparque Caminhos dos 
Cânions do Sul, onde procurou-se desenvolver material 
didático para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I. 
O material pode ser utilizado como um meio facilitador no 
processo de ensino e aprendizagem e ferramenta de 
auxílio aos professores para fomentarem a divulgação do 
Projeto Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul e seus 
benefícios. Contribuindo dessa forma, com a proposta do 
projeto de apresentar um novo olhar frente a utilização, 
valorização e divulgação do território, impulsionando o 
desenvolvimento sociocultural, econômico e ambiental da 
região. Por meio de história em quadrinhos (cuja 
abrangência associa texto e imagem), organizou-se uma 
história de aventura onde os personagens apresentam 
considerações referentes ao Projeto Geoparque. Os 
personagens apresentam de forma lúdica conceitos de 
cunho geocientífico e ambiental ao seu público. 
 

METODOLOGIA 
A proposta apresentada, utilizou-se de pesquisa 
bibliográfica e exploratória. Buscou-se por meio de 
diálogo junto aos professores que fazem parte da 
Educação Básica no território, verificar quais dúvidas, 
angustias e anseios os mesmos apresentavam no 
momento de fomentar a divulgação do Projeto geoparque 
juntos aos discentes. Evidenciou-se que a maior 
dificuldade era justamente a realização da transposição 
didática, pois os conceitos apresentados eram 
extremamente científicos com vocabulário inacessível 
principalmente para Educação Infantil. Dessa forma, 
elaborou-se personagens, textos e imagens que 
dialogassem com a proposta do projeto Geoparque e 
apresentassem de forma lúdica os principais conceitos 
que envolvem o projeto.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A proposta visa oportunizar um ensino mais dinâmico, 
acessível para os professores no momento de trabalhar 
com a proposta de divulgação do projeto Geoparque 
Caminhos dos Cânions do Sul. Oportuniza usar 
ilustrações, caracterização de personagens que fazem 
parte do território. Possibilitando que não apenas as 
crianças, mas toda a comunidade reconheça a 
importância da proposta, compreendendo que fazem 
parte do território e que a valorização do mesmo precisa 
acontecer e deve iniciar pela população local. A utilização 
de meios que agreguem texto, imagem, atividades 
práticas, favorecem todo o processo de ensino e 
aprendizagem, tornando-o mais dinâmico e motivador.  
 
 
 

Figura 1 – Capa do Gibi “Turma do Geoparquito” 

 
Fonte: Os autores 

 

CONCLUSÃO 
A proposta do Projeto “Geoparquito” visa fomentar 
conceitos a respeito do Projeto Geoparque Caminhos dos 
Cânions do Sul bem como a sensibilização sobre a 
importância de conservar e valorizar os sítios e paisagens 
que registram a história da vida na terra e a diversidade 
cultural das populações locais. A proposta é que este 
material impresso na forma de história em quadrinhos, 
seja distribuído em toda a rede escolar dos sete 
municípios que constituem o projeto Geoparque. O projeto 
visa disseminar e sensibilizar o público infantil e suas 
famílias acerca dos temas do geoparque, bem como 
fomentar o engajamento da população do território na 
construção de estratégias de desenvolvimento sustentável 
nos municípios. 
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Palavras-Chave: Drenagem ácida de Mina, Estuário do rio Araranguá, pH na zona costeira. 
 

INTRODUÇÃO 
O carvão mineral catarinense vem sendo explorado desde 
o início dos anos 1900, tendo atualmente seu uso quase 
que exclusivo para geração de energia elétrica. Devido a 
carência de planejamento, tecnologia e políticas 
ambientais, a extração de carvão durante anos não adotou 
técnicas adequadas para disposição dos rejeitos oriundos 
da atividade, tornando-se estes um grande passivo 
ambiental a ser reparado, principalmente pelo seu 
potencial de formação da Drenagem Ácida de Mina (DAM) 
(LOPES; SANTO; GALATTO, 2009). A DAM desencadeia 
a acidificação das águas, através da liberação de ferro e 
compostos de enxofre ao meio aquoso, baixando o pH do 
meio, que por consequência pode solubilizar outros 
elementos tóxicos associados as rochas existentes, como 
alumínio, manganês, cobre, zinco, chumbo, mercúrio, 
cadmio entre outros, deixando-os biodisponíveis na coluna 
d’água (LOPES; SANTO; GALATTO, 2009). Este trabalho 
teve por objetivo descrever o comportamento do pH no 
estuário do rio Araranguá pela particularidade de receber 
boa parte dos efluentes ácidos gerados pelos passivos e 
atividades de mineração de carvão e seu ingresso para as 
águas costeiras. 

METODOLOGIA 
Durante 1 ano, no período de julho de 2018 a julho de 2019, 
foram realizadas campanhas semanais para coleta de 
dados de qualidade de água na região estuarina do rio 
Araranguá e zona costeira adjacente, compreendendo 52 
campanhas. A cada campanha, foram amostrados 7 
pontos localizados conforme Figura 01.  

Figura 01 – Localização dos pontos de coleta no estuário 

do Rio Araranguá. 

 
Fonte: Google Earth (2018), modificado pelo autor. 

Em cada ponto foram analisados temperatura, pH, 
condutividade/salinidade e oxigênio dissolvido com 
multiparâmetro portátil.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Um box-plot com a síntese dos registros de pH, com a 
totalidade dos valores amostrados neste período é 
apresentada na Figura 02. Comparando os dados da 
pesquisa, com os registros históricos, estes apresentam 
valores sensivelmente maiores. Pode-se supor que há uma 
leve diminuição do aporte de águas com pH ácido pelo rio 
Mãe Luzia, haja vista que o ponto Mãe Luzia apresenta pHs 

médios entre 4 e 5, quando comparados com os dados 
históricos, prevaleciam valores em torno de 3. 
 

Figura 02 – Distribuição dos dados de pH. 

 
O mesmo comportamento é verificado para as estações BR 
101, Fazenda e Balsa. Os valores registrados para a região 
costeira, assim como para o rio Itoupava apresentam 
pouca variabilidade entre os dados. Na região costeira, os 
valores médios ficam próximos a 8, enquanto no rio 
Itoupava os valores médios ficam em torno de 7,0 a 7,5. As 
maiores variabilidades de dados são registradas nos 
pontos BR 101, Fazenda e Balsa provavelmente por serem 
locais de mistura de águas. 

CONCLUSÃO 
Possivelmente o aumento dos valores de pH no ano 
avaliado está vinculado aos trabalhos de recuperação 
ambiental realizados na bacia carbonífera, executados a 
partir dos anos 2000, e a retração da indústria carbonífera 
nos últimos anos. Quanto a maior variabilidade dos dados 
nos pontos no médio estuário, percebe-se que coincidem 
com as áreas onde é maior a inter-relação entre as águas 
mais salinas trazidas pela maré e as águas ácidas de 
montante. Períodos mais secos, permitem maior entrada 
de águas salinas, resultando em pHs maiores. Em 
contrapartida, após períodos mais chuvosos, pHs mais 
baixos são verificados uma vez que carregam uma maior 
carga de acidez proveniente da bacia de dreangem. 
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INTRODUÇÃO 
Atualmente o meio ambiente vem sendo um tema amplamente 
discutido no mundo e a sua preservação é de grande 
importância. Um dos problemas que vem causando ampla 
preocupação ambiental são as águas residuais industriais, as 
quais apresentam cada vez mais uma grande quantidade de 
corantes. A maioria destes corantes são tóxicos e cancerígenos, 
o que traz uma preocupação maior.1 Entre estes corantes está o 
negro de eriocromo, que é utilizado pela indústria têxtil para tingir 
fibras de seda, lã e nylon. Este corante é prejudicial ao ser 
humano bem como animais e seus produtos de degradação, 
como a naftaquinona, são ainda mais cancerígenos.2 Dessa 
forma, pesquisas têm sido realizadas para a obtenção de 
compostos sintéticos que apresentam elevada eficiência para a 
descoloração de águas residuais. Assim, o presente trabalho 
tem como objetivo utilizar a alumina, obtida através da 
reciclagem de materiais, para aplicá-la na remoção do corante 
negro de eriocromo. 

METODOLOGIA 
A alumina foi obtida através da metodologia sugerida por 
Debacher.3  Em seguida, a alumina sólida passou por um 
tratamento térmico, à uma temperatura de 900 ºC durante 4 
horas. Os ensaios para verificar a eficiência do composto obtido 
para a remoção de corantes foram realizados simulando um 
efluente industrial. Para isto, partiu-se de 10 mL de uma solução 
1,30.10-5 M do corante negro de eriocromo e 1 g de alumina. O 
mesmo ensaio foi realizado com a alumina obtida, no entanto, 
sem tratamento térmico para fins de comparação dos 
resultados. A remoção do corante foi acompanhada através da 
técnica de espectrofotometria no UV-vis no intervalo de 
comprimento de onda de 900 a 360 nm. As leituras das 
absorbâncias ocorreram durante o período de 1 hora.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados obtidos podem ser observados através dos 
gráficos (figuras 1 e 2), que mostram a ação do composto, 
derivado do alumínio, para a remoção do corante negro de 
eriocromo presente em solução aquosa. Durante os estudos 
ficou comprovado que a alumina, com tratamento térmico, não 
apresentou um bom desempenho na degradação do corante.  
O gráfico da figura 2 monstra como o composto derivado do 
alumínio e sem tratamento térmico age no processo de 
degradação, apresentando um resultado bastante satisfatório 
para a remoção do corante, quando comparado com o resultado 
obtido com a utilização da alumina com tratamento térmico. 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Espectro no UV-vis para a remoção do corante negro de 
eriocromo pelo composto derivado do alumínio tratado 
termicamente. 

 
Figura 2. Espectro no UV-vis para a remoção do corante negro de 
eriocromo pelo composto derivado do alumínio sem tratamento 
térmico. 

 

CONCLUSÃO 
Os ensaios realizados mostram que o composto derivado do 
alumínio o qual não foi submetido ao tratamento térmico 
apresentou um melhor desempenho para a degradação do 
corante negro de eriocromo.  
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INTRODUÇÃO 
 
O azul de metileno é um composto que tem aplicações em 
diversos ramos. Na química e na indústria uma de suas 
aplicações é como corante têxtil. De sua categoria, o azul 
de metileno é considerado o mais comum e é muito utili-
zado para o tingimento de tecidos, como o algodão e a 
seda, papel, tinturas de cabelo. Os resíduos provenientes 
desses processos industrias são as principais fontes de po-
luição da água.  As complexas estruturas aromáticas e as 
propriedades xenobióticas dos corantes os tornam difíceis 
de serem degradados.  Apesar de não serem tão tóxicos 
quando comparados aos metais pesados, a exposição 
pode causar efeitos prejudiciais à saúde. 
Muitos métodos físicos e químicos já foram utilizados para 
a degradação de corantes. O estudo a seguir apresenta a 
cinética da degradação do corante azul de metileno, 
usando a piperina como catalisador, e assim buscar novas 
alternativas para a degradação de corantes industriais. 

 

METODOLOGIA 

 
Inicialmente preparou-se uma solução de azul de metileno 
na concentração de 8,6 x 10-6 mol/L. Para os ensaios utili-
zou-se 25 mL da solução do corante e inseriu-se 120 mg 
de piperina. A cinética da reação de degradação foi acom-
panhada utilizando um espectrofotômetro UV-vis Cary Va-
rian, no comprimento de onda de 665 nm, durante dezoito 
dias. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
De acordo com os resultados obtidos foi possível observar 
a degradação do azul de metileno catalisado pela piperina. 
Os gráficos de absorbância versus comprimento de onda 
(figura 1) foram avaliados e mostram que ao decorrer do 
tempo houve diminuição da absorbância do corante no 
comprimento de onda de 665 nm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 01 – Espectro no Uv-vis da cinética da reação de 

degradação do corante orgânico azul de metileno na 
presença da piperina. 

 

 
Fonte: Os autores, 2019 

 

CONCLUSÃO 

 
Foi possível observar através dos resultados obtidos que 
quando utiliza a piperina como catalizador dessa reação, 
houve uma eficaz degradação do azul de metileno. Assim, 
é possível considerar esse como um novo método para a 
degradação de corantes orgânicos. 
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INTRODUÇÃO 
Para a aplicação de madeira para construção e afins é 
usual que esta possua características de elevada 
durabilidade e resistência. Nesse sentido, tratamentos 
preservativos que fornecem tais características, têm sido 
amplamente utilizados. Um tradicional tratamento 
preservativo de madeira é a formulação Arseniato de 
Cobre Cromatado (CCA) a qual foi popularizada a partir 
da década de 1970. Sua composição inclui cobre (CuO), 
cromo (CrO5), e arsênio (As2O5), que possui elevado 
potencial tóxico. Este potencial tóxico pode ser levado a 
outras repartissões ambientais, quando a madeira tratada 
com CCA é utilizada como combustível, pois além de 
emissões de arsênio em cinza volante, as cinzas de fundo 
concentram arsênio e cromo (MATOS et al., 2009). Neste 
sentido o objetivo deste trabalho foi avaliar, utilizando-se 
de bioindicadores, o efeito ecotóxico de lixiviado de cinzas 
de fundo provenientes da combustão de madeira tratada 
com CCA, em comparação com lixiviado de cinzas de 
fundo de madeira não tratada. 
 

METODOLOGIA 
As cinzas foram produzidas por ensaio de queima 
conforme Solo-Gabriele et al., (2002) com adaptações., e 
os lixiviados foram produzidos com água ultrapura 
(5g/100mL), para extração dos componentes de CCA 
proposto por Shiau; Smith; Avellar (2000). A análise de 
metais foi realizada por Espectrometria de Emissão 
Atômica com Fonte de Plasma (ICPOES). Os ensaios de 
inibição do crescimento radicular em Allium cepa (n = 5) e 
a germinação de sementes de Lactuca sativa (n = 10) 
foram realizados para examinar a toxicidade subaguda 
dos lixiviados em diferentes concentrações (0, 25, 50, 75 
e 100%). Para avaliar a toxidade em modelo animal, 
indivíduos de Artemia sp. foram expostos aos lixiviados 
em diferentes concentrações (0, 25, 50, 75 e 100%), e 
após 24h de exposição, o número de organismos mortos 
foi observado. Análise estatística foi realizada através de 
teste ANOVA não paramétrico. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As concentrações de arsênio e cromo dos lixiviados foram 
de 59,45 e 54,28 mg/L no lixiviado das cinzas pesadas de 
madeira tratada (LCPMT-CCA) e 0,70 mg/L, 0,30 mg/L, 
foram encontradas no lixiviado de cinzas pesadas de 
madeira não tratada (LCPMNT), respectivamente. Os 
lixiviados não apresentaram quantidade significativa de 
cobre. As raízes de A. cepa expostas ao LCPMT-CCA 
mostraram diminuição significativa no comprimento da 
raiz e biomassa, proporcional ao aumento da contração, 

quando comparadas ao controle grupo. As expostas ao 
LCPMNT não tiveram diferença significativa em 
comprimento e biomassa em relação ao grupo controle 
nas concentrações 25 e 50%, mas nas concentrações de 
75 e 100%, as raízes também apresentaram diminuição 
significativa do comprimento radicular e termos de 
biomassa apenas para 100% houve diminuição 
significativa. Quanto à germinação das sementes de L. 
sativa, não houve resultados estatisticamente diferentes 
em relação ao grupo controle (0%). O lixiviado LCPMNT, 
não apresentou letalidade para Artemia sp. nas diferentes 
concentrações testadas. O lixiviado LCPMT-CCA 
apresentou grau de letalidade aos organismos de Artemia 
sp. expostos, proporcional ao aumento de sua 

concentração, exibindo valor para CL50 de 24,62%. 
 

CONCLUSÃO 
A partir dos resultados, há evidências que o lixiviado de 
cinzas de madeira tratada causa inibição do crescimento 
radicular de A. cepa e L. sativa, mostrando-se fitotóxico, 
mesmo em concentrações mais baixas como 25 e 50%, 
além disso, causa morte de indivíduos Artemia sp. 
proporcional ao aumento de concentração, e com uma 
concentração relativamente baixa, 24,62%, causa a morte 
de aproximadamente 50% dos indivíduos. Evidenciando 
que o LCPMT-CCA se liberado inadequadamente no 
ambiente pode gerar impacto deletério na biota. E tais 
efeitos não ocorrem para o LCPMNT. Cabe salientar a 
necessidade de pesquisa de outras formas de destino 
final e descarte adequado para a madeira tratada com 
CCA. 
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INTRODUÇÃO 
 
A Juglans regia L. comumente conhecida como nogueira, 
é uma árvore encontrada em regiões de clima temperado 
e é cultivada para fins comerciais na Ásia, América do Sul, 
Estados Unidos e no Sul da Europa.1 Essa planta 
apresenta utilidades para fins medicinais e extratos de suas 
partes (folhas e casca) vêm sendo testados como corante 
natural para tingimento de diferentes substratos têxteis.  
Sua utilização como corante natural se dá pela presença 
do composto naftoquinona que atribui à planta a 
capacidade de coloração.2 
Os corantes naturais são biodegradáveis e estão se 
tornando fundamentais no desenvolvimento de processos 
de tingimento de tecidos de maneira sustentável se 
comparado aos corantes sintéticos, que podem ser tóxicos 
e contaminar o meio ambiente.  
Deste modo, o presente trabalho tem por intuito demonstrar 
o tingimento de fibras celulósicas com o extrato obtido da 
casca de Juglans regia L. 

 

METODOLOGIA 

 
Foram preparadas duas soluções com o extrato da casca 
da nogueira, a primeira com 15 ml de etanol e 5 g de casca 
e a segunda com 15 ml de água e 5 g de casca, ambas em 
agitação por 1 hora e aproximadamente 50oC. Após 
filtradas, as soluções obtiveram um rendimento de 10 ml 
cada. Em cada solução foi colocado um pedaço de tecido 
de algodão que ficou imerso no líquido por 4 meses. Após 
este período os pedaços de fibra foram lavados com água 
destilada e colocados no dessecador. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Foi possível de acordo com os testes feitos nas duas 
amostras de tecidos de algodão imersas em extrato aquoso 
e etanólico produzido a partir da casca da Juglans 
regia L.visualizar o tingimento das fibras com este corante 
natural obtido. Terminado o período de 4 meses e após 
lavagem com água destilada, as fibras apresentaram uma 
coloração bege, levemente amarronzada. A figura 1 
apresenta uma comparação entre as duas amostras de 
tecido, imergidas em extrato com água e extrato com 
etanol, com uma amostra não submetida ao processo de 
tingimento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 01 – Comparação entre os tecidos tingidos em 

extrato aquoso (direita) e extrato etanólico (esquerda), 
com um tecido não tingido. 
 

 
Fonte: Autores 2019 

 

CONCLUSÃO 
 
Através deste estudo foi possível comprovar a eficiência da 
casca de Juglans regia L. como corante natural para a 

impregnação de tecidos de algodão. Podendo assim ser 
uma nova alternativa para o tingimento de fibras 
celulósicas em indústrias têxteis. 
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INTRODUÇÃO 
Com o crescimento da população a indústria têxtil passou 
a ter uma demanda muito maior. Se fez necessário utilizar 
e desenvolver  ainda mais corantes sintéticos  para atender 
a demanda do mercado. A maioria  desses corantes são 
prejudicias à saúde e ao meio ambiente.1,2 Esta pesquisa 
teve como intuito obter um corante com base natural e fixa-
lo na fibra de algodão utilizando um mordente, Al2O3,  
proveniente do rejeito industrial sem acarretar danos ao 
meio ambiente.   

METODOLOGIA 
O extrato a base de eucalipito foi obtido a partir de 10,19 g 
de folhas de eucalipto secas e 100 ml de água destilada 
sobre agitação por 3 horas. O mesmo processo foi repetido 
com 100 ml de álcool etílico e 10,34 g de folhas de 
eucalipto. Após a agitação as soluções contendo os 
extratos de eucalipto  foram filtradas e destiladas e obteve-
se 21 ml de extrato aquoso e 17 ml em meio etanólico. 
Cada extrato foi transferido para um recipiente fechado 
onde adicionou-se cerca de 0,5 g de Al2O3, 1,5 g NaCl e o 
tecido de algodão previamente seco e pesado. Ao longo de 
um mês foram feitas leituras no espectrofotômetro no Uv-
vis. Após um mês imerso nas soluções os tecidos foram 
retirados e lavados em uma solução de NaCl saturada. A 
retirada do resíduo do NaCl do tecido, é feita por lavagens 
em água destilada. O tecido foi colocado no dessecador 
para  pessagem final, com pesos iniciais de 0,0338 g em 
meio aquoso e 0,0291 g em meio etanoico com massas 
finais de 0,0443 g e 0,0420 g, respectivamente. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Os tecidos que foram submetidos ao processo de 
tingimento apresentaram diferenças em relação as 
amostras originais com relação a sua coloração e peso, 
conforme apresentado na figura 1. Todo o processo de 
fixação do corante natural em fibras de celulose foi 
analisado em um espectrofotômetro de ultravioleta-vísivel 
e os  resultados obtidos podem ser observados através dos  
gráficos (figura 2 e figura 3). 
 
Figura 01 – Amostras do tecido após o término do 

processo de fixação do corante natural. Da esquerda para 
direita: amostra original, tingida em meio aquoso e tingida 
em meio alcólico.  

 
Fonte: Os autores, 2019. 
 

Figura 02 – Espectro no UV-vis  da fixação do corante na 

fibra de celulose acompanhado durante 30 dias em meio 
aquoso. 

 
 

Figura 03 - Espectro no UV-vis  da fixação do corante na 

fibra de celulose acompanhado durante 30 dias em meio 
etanólico. 

 

CONCLUSÃO 

A pesquisa se mostrou satisfatória, obtendo uma 
metodologia de fixar um corante natural em uma fibra de 
algodão usando o extrato de uma planta comúm na região 
e a utilização de um mordente proveniente de um rejeito 
industrial. Estudos sobre o tema para melhorar o processo 
ainda se fazem necessários. 
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INTRODUÇÃO 
No Brasil, o bioma Floresta Atlântica é representado pela 
grande biodiversidade presente, porém frequentemente é 
ameaçado pela expansão das atividades humanas. Essas 
alterações ambientais podem causar modificações e 
redução da fauna e flora local (ODUM, 2013). 
Scarabaeinae destaca-se por ter organismos susceptíveis 
as alterações ambientais que refletem tanto na 
abundância quanto a riqueza de suas assembleias, uma 
vez que se tornam menos heterogênea em ambientes 
perturbados (HERNÁNDEZ; VAZ-DE-MELLO, 2009). O 
presente estudo teve o intuito de conhecer a estrutura das 
assembleias de besouros escarabeíneos presentes na 
zona ripária do Rio Tubarão, no município de Tubarão, 
Santa Catarina. 

METODOLOGIA 
O estudo foi desenvolvido em dois trechos na margem 
esquerda do Rio Tubarão (49º 00' 25" W; 28º 28' 00" S) 
(Figura 1).  
 
Figura 1: Distribuição das zonas ripárias amostradas no Rio 
Tubarão, município de Tubarão, Santa Catarina, Brasil. 

 

 
 

Cada trecho foi dividido em três transectos de 500 metros, 
subdivido em três pontos amostrais, para cada ponto 
foram alocadas três armadilhas para coleta. As 
armadilhas utilizadas foram do tipo pitffal, com solução 
salina e detergente para preservação em campo, também 
forma utilizados iscas atrativas: fezes humanas, pescado 
e fezes de capivara. As armadilhas permaneceram 48 
horas em campo. Após serem coletadas foram levadas 
para o laboratório de entomologia da Unisul (LECAU) para 
triagem e identificação. A integridade do inventário foi 
realizada com auxílio do programa Estimates 9.1. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Ao final foram coletados 82 indivíduos, distribuídos em 
cinco espécies. A zona ripária com influência direta da 
área urbana apresentou com maior abundância de 
indivíduos, enquanto a área rural maior riqueza (Tabela 
1). 

Tabela 1: Diversidade de riqueza de besouros escarabeíneos 

em diferentes zonas ripárias do Rio Tubarão, município de 

Tubarão, em Santa Catarina. Ambiente U = urbano; R = rural; 

Grupo Funcional: T= Telecoprídeo; P = Paracoprídeo. 

 

A curva de acumulação de espécies apresentou 
suficiência amostral (100%). A estabilidade na curva 
mostra que foi possível amostrar grande parte das 
espécies presentes na área. O número de espécies 
coletadas e a composição da assembleia podem ser 
apontados como reflexo da qualidade do ambiente, sendo 
esta uma característica comum de ambientes perturbados 
onde ocorre uma disparidade na relação abundância 
versus riqueza (NICHOLS et al, 2008).  

CONCLUSÃO 
Concluímos que o ambiente urbano apresentou uma 
maior abundância quando comparado ao ambiente rural, 
que em contra partida apresentou uma maior riqueza de 
espécies. Estes resultados podem estar relacionados a 
disponibilidade de recursos alimentares que está 
associado a fauna de mamíferos presente. 
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Urbano Rural

Canthon chaybaeus  (Blanchard, 1840) T 1.127 49 0 49

Canthon tristis  (Blanchard, 1840) T 0.656 26 0 26

Dichotomius nisus  (Oliver, 1789) P 0.686 0 4 4

Sulcophaneus menelas  (Castelnau, 1840) P 0.229 0 2 2

Ontherus sulcator  (Fabricius, 1775) P 0.101 0 1 1

Abundância Total 75 7 82

Ambiente

Total

Grupo 

Funcional

Peso Seco 

(mg)Espécie
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INTRODUÇÃO 
A família Nitidulidae é constituída por besouros 
(Coleoptera) de tamanho diminuto, com comprimento 
variando entre 1,5 e 5,5 mm e forma bastante heterogênea 
(Bená, 2010). Considerada em termos de riqueza, a 
segunda família mais numerosa de Cucujoidea, conta com 
cerca de 2.800 espécies distribuídas em 172 gêneros no 
mundo (Habeck, 2002). No Brasil é registrado 208 espécies 
pertencentes a 40 gêneros (Blackwelder, 1944). Os 
besouros nitidulídeos exibem um conjunto diversificado de 
estratégias alimentação, dentre elas, destacam-se 
atividades de polinização (polinófagos), predação, 
saprofagia, necrofagia, micofagia, fitofagia, frugivoria e 
inquilinismo com insetos sociais (Cline et al., 2015). 
Algumas espécies podem apresentar-se como pragas, se 
alimentando de frutas, seiva e outras partes da planta 
(Fernandes et al., 2018). Sua variedade de hospedeiros 
pode incluir árvores e pequenas frutas, como pêssegos, 
figos, morangos, frutas secas, em culturas de milho e 
produtos armazenados (Myers, 2016). Diante da ausência 
de informações sobre a família na região sul de Santa 
Catarina, nosso estudo teve por objetivo descrever a 
diversidade de espécies dos besouros Nitidulidae em 
fragmentos florestais de Mata Atlântica. 

 

METODOLOGIA 
O estudo foi desenvolvido em dois fragmentos de Mata 
Atlântica localizados os municípios de Lauro Müller 
(28º21’S; 49º27’O; altitude: 220 m) e Tubarão (28º27’S; 
49º51’O; altitude: 6 m) na região sul de Santa Catarina, 
Brasil, no período de novembro-fevereiro de 2017/2018. A 
paisagem ao entorno de ambas localidades é caracterizada 
por fragmentos florestais com formações de vegetação na-
tiva e a presença marcante de agroecossistemas (e.g., po-
mares de frutas, áreas de pastagem e culturas de milho). A 
amostragem dos besouros nitidulídeos foi realizada com 
armadilhas de queda do tipo pitfall. As armadilhas consisti-

ram em frascos plásticos (Ø 20 cm; 15 cm de altura), as 
quais foram inseridas no solo até que sua abertura ficasse 
rente à interface a superfície. Foram instaladas 15 pittfals 
em cada área de estudo, que permaneceram no campo por 
um período de 15 dias. Sendo realizadas quatro campa-
nhas. Os organismos capturados foram retirados e transfe-
ridos para álcool (70%). Em laboratório os espécimes fo-
ram identificados através de chaves dicotômicas e por 
comparação dos invertebrados presentes na coleção de re-
ferência pertencente ao Laboratório de Entomologia (LE-
CAU) do Centro de Desenvolvimento Tecnológico Amael 
Beethoven Villar Ferrin (CENTEC) da Universidade do Sul 
de Santa Catarina (UNISUL). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Um total de 90 indivíduos da família Nitidulidae foram 
registrados para os fragmentos estudados. Distribuídos em 
quatro gêneros e cinco espécies. Dentre as localidades, 
observou-se a maior abundância no remanescente florestal 

do município de Tubarão (n = 51 indivíduos). Em ambas 
localidades, a espécie Urophorus humeralis (n = 18) 
apresentou o maior número de indivíduos. (Tabela 1). 

 
Tabela 1: Diversidade de besouros nitidulídeos em 
fragmentos de Mata Atlântica na região sul de Santa 
Catarina, Brasil. (P=Primavera, V=Verão). 

Espécies 
Lauro Müller Tubarão 

Total 
P V P V 

Carpophilus sp. - 1 - 2 3 

Epuraea ocularis 1 - 8 2 11 

Stelidota ferruginea 3 1 3 5 12 

Stelidota geminata 13 2 - 13 28 

Urophorus humeralis 5 13 14 4 36 

Riqueza Total 5 4 3 5 5 

Abundância Total 22 17 25 26 90 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
A baixa quantidade de indivíduos amostrados pode estar 
relacionada ao período de atividade deste grupo. Moliterno 
et al. (2017) afirma que nos períodos de primavera/verão 
(agosto-fevereiro) os nitidulídeos direcionam-se para as 
áreas de lavouras, e durante os períodos sem colheita 
abrigam-se na vegetação nativa ao redor. No Brasil, 
existem registros do gênero Urophorus em culturas de 
milho. Os gêneros Epuraea e Stelidota são comumente 
associados a pragas do morango (Fragaria sp.), e o gênero 
Carpophilus associados a pragas do pêssego e ameixa 
(Prunus sp.) e ao morango (Fragaria sp.) (Fernandes et al., 

2012). 
 

CONCLUSÃO 
A comunidade de nitidulídeos nestes fragmentos foi 
representada por cinco espécies. A presença das espécies 
listadas está intimamente relacionada as culturas agrícolas 
localizadas ao entono das áreas de estudo. 
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Palavras-Chave: Aleochara, Bioindicadores, estafilinídeos, Santa Catarina. 

INTRODUÇÃO 
A família Staphylinidae é considerada em termos de 
riqueza, a mais numerosa entre a ordem Coleoptera (mais 
de 63.000 espécies) (Chani-Posse et al. 2018). No Brasil 
são 2.829 espécies descritas, divididas em 479 gêneros 
(Asenjo et al. 2019). São organismos principalmente de 
vida livre e podem encontrados em uma variedade de 
ambientes, como: córregos, cavernas, serapilheira, praias 
e dunas, além de estarem associados com material em 
decomposição (Triplehor e Jonnson 2011; Asenjo et al. 
2013). Esses indivíduos são relacionados aos ambientes 
florestais complexos e naturais, sendo sensíveis às 
alterações microclimáticas como temperatura e umidade 
do solo, fatores intrínsecos à regulação de sua 
distribuição, considerados importantes bioindicadores 
ecológicos (Silva e Silva, 2011). Nosso estudo teve por 
objetivo identificar os gêneros dos besouros Staphylinidae 
em um fragmento florestal de Mata Atlântica. 

METODOLOGIA 
O estudo foi desenvolvido em um fragmento de Mata 
Atlântica, no município de Lauro Müller (28º21’S; 49º27’O; 
altitude: 220 m) na região sul de Santa Catarina, Brasil, no 
período de novembro-fevereiro entre os anos de 2017, 
2018 e 2019. O clima da região, de acordo com a classifi-
cação climática de Köppen, é subtropical úmido (Cfa) e 
apresenta temperatura média anual de 19°C (INMET, 
2015). A amostragem dos besouros estafilinídeos foi rea-
lizada com armadilhas de queda do tipo pittfall. As armadi-
lhas consistiram em frascos plásticos (Ø 20 cm; 15 cm de 
altura), as quais foram inseridas no solo até que sua aber-
tura ficasse rente à interface a superfície. Foram instala-
das 15 pittfals, que permaneceram no campo por um 
período de 15 dias. Sendo realizadas quatro campanhas. 
Os organismos capturados foram retirados e transferidos 
para álcool (70%). Em laboratório os espécimes foram 
identificados através de chaves dicotômicas e por compa-
ração dos invertebrados presentes na coleção de referên-
cia pertencente ao Laboratório de Entomologia (LECAU) 
do Centro de Desenvolvimento Tecnológico Amael 
Beethoven Villar Ferrin (CENTEC) da Universidade do Sul 
de Santa Catarina (UNISUL). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Um total de 326 indivíduos da família Staphylinidae foram 
registrados para o fragmento estudado. Dentre os quais 
distribuem-se em três subfamílias e 11 subtribos/gêneros. 
(Tabela 1). A subfamília Aleocharina (n = 112 e 34,3%) foi 
representada por quatro subtribos/gêneros (Aleochara, 
aleocharini, leptonia e Orphnebius). A subfamília 

Oxytelinae (n = 54 e 16,5%) somente pelo gênero 
Anotylus. A subfamília Staphylininae (n = 160 e 49,2%) 
representada por seis gêneros (Eulissus, Leptopeltus, 
Phacophallus, Philonthus, Platydracus, Xantholinus). 
 

Tabela 1: Gêneros de besouros estafilinídeos em um 
fragmento de Mata Atlântica na região sul de Santa 
Catarina, Brasil. 

Subfamília Subtribo/Gênero 
Nº de Indiví-

duos 
Densidade 

relativa 

Aleocharinae Aleochara 92 28,2% 

Aleocharinae Aleocharini 9 2,8% 

Aleocharinae Leptonia 6 1,8% 

Aleocharinae Orphnebius 5 1,5% 

Oxytelinae Anotylus 54 16,6% 

Staphylininae Eulissus 1 0,3% 

Staphylininae Leptopeltus  1 0,3% 

Staphylininae Phacophallus 10 3,1% 

Staphylininae Philonthus 39 12,0% 

Staphylininae Platydracus 56 17,2% 

Staphylininae Xantholinus 53 16,3% 

Abundância Total 326 100 

Riqueza Total 11 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
O gênero Aleochara (n = 92 e 28,22%) apresentou o 
maior número de indivíduos. A abundância deste gênero 
pode estar associada ao hábito de predação de ovos e 
larvas de moscas, visto que a área de estudo é próxima a 
regiões de pastagem de bovinos. (Betz; Irmler; 
Klimaszewski, 2008). As subtribos/gêneros registradas 
nesta pesquisa estão descritas nos demais trabalhos 
realizados em outros municípios de Santa Catarina 
(Asenjo et al. 2013), contudo, nenhum referente a região 
sul do estado. 

CONCLUSÃO 
Este fragmento de Mata Atlântica foi representado por 
uma riqueza de 11 subtribos/gêneros de estafilinídeos. 
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Palavras-Chave: Espatódea, mortalidade, toxidade, proibição  
 

INTRODUÇÃO 
A Spathodea campanulata P. Beauv., também 

conhecida como Tulipeira, Árvore-de-bisnagas, Árvore-
de-tulipas, Bisnagueira, Espatódea, Tulipeira-africana, 
Tulipeiro-africano, é originaria da África, possui habito 
de crescimento rápido, muito utilizada para jardinagens 
pelo seu aspecto ornamental, com flores atrativas a 
insetos e beija-flores, são consideradas tóxicas por 
apresentarem nas suas flores compostos alcalóides 
tóxicos no néctar, podendo causar a mortalidade de 
insetos como abelhas. Em 2019 a Assembleia legislativa 
do Estado de Santa Catarina, através da lei n°17.694, 
de 14 de janeiro de 2019, proibiu a produção de mudas 
e o plantio dessa espécie vegetal. Como é uma espécie 
ornamental e de ocorrência dentro do Instituto Federal 
Catarinense Campus Santa Rosa do Sul, foi realizado o 
levantamento prévio do número de árvores dessa 
espécie no município de Santa Rosa do Sul/SC e a 
orientação dos munícipes a não mais introduzirem essas 
em seus terrenos. 
 

METODOLOGIA 

O levantamento foi realizado pelo Grupo de Estudos 
Apícolas do IFC - Campus Santa Rosa do Sul, através 
de visualização e registro fotográfico com auxílio da 
câmera do celular modelo Motorola G5®, com 
localizador de GPS, e utilização do Google Earth® para 
localização geográfica das árvores. O levantamento foi 
realizado em três percursos dentro dos limites da cidade 
de Santa Rosa do Sul, percurso 1 – BR101 até o IFC 
pelo caminho Comunidade Forquilha do Cedro; percurso 
2 – IFC até a sede do município via comunidade da 
Peroba e o 3 percurso na sede do município. Ao 
encontrar os moradores foi informada e distribuída cópia 
da lei n°17.694, de 14 de janeiro de 2019. Esse trabalho 
faz parte do Programa para o Desenvolvimento da 
Apicultura e Meliponicultura do Litoral Sul 

Catarinense.RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O levantamento realizado constatou a existência de 93 
árvores de Spathodea campanulata P. Beauv. no 
município de Santa Rosa do Sul/SC. A distribuição 
dessa espécie no percurso em que o levantamento foi 
realizado pode ser observada na figura 1, onde há a 
ocorrência de grande concentração dessa espécie na 
área urbana, sendo que foi constatada em áreas 
públicas como escolas, prefeitura e praças. Como a lei 
não prevê o corte de árvores, a conscientização para 
que não seja realizado o plantio é o mais coerente. 
 
Figura 1- Imagem da ocorrência de Spathodea 
campanulata P. Beauv. no município de Santa Rosa do 

Sul/SC 

 
Fonte- O Autor. 
 

Na figura 2 pode ser observado a ocorrência de insetos 
mortos dentro da flor, inclusive uma abelha.  

 

Figura 2- Insetos mortos em flor de Spathodea 
campanulata P. Beauv. 

 
Fonte: O Autor. 

CONCLUSÃO 
Foram localizadas geograficamente 93 plantas no 
município de Santa Rosa do Sul/SC, indicando assim a 
sua utilização como ornamentação no município, isso 
demonstra que um trabalho de conscientização deve ser 
realizado com a população para que não propaguem 
mais essa planta.  
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Palavras-Chave: Purificação da pirita, Caracterização da pirita, Carvão mineral 
 

INTRODUÇÃO 
No sul do país, grandes depósitos de resíduos são 
gerados e permanecem a céu aberto, oriundos da 
extração do carvão mineral. Tal cenário traz um grande 
problema ambiental, principalmente pela “drenagem ácida 
de minas” e consequente lixiviação com contaminação de 
rios e terras agricultáveis. Este estudo propôs possíveis 
rotas de beneficiamento do “resíduo piritoso”, objetivando 
a purificação do mineral pirita (FeS2), através de 
processos físicos e físico-químicos que incluem moagem, 
sedimentação, lavagem aquosa e solvatação química, 
com caracterização do produto obtido. Caracterizou-se o 
material obtido e comparou-se à literatura atual, de modo 
a ampliar a possibilidade de valorização do resíduo do 
setor energético. A pirita pode ser usada como precursora 
de produtos como o dióxido de enxofre, o sulfato ferroso, 
o enxofre, o ácido sulfúrico, ou ainda, aplicações por suas 
propriedades eletroquímicas, aqui mais objetivadas, como 
utilização em possíveis cátodos de baterias e/ou 
dispositivos eletroeletrônicos, por sua natureza 
semicondutora. 

METODOLOGIA 
O resíduo foi coletado em mina de extração e separação 
de carvão mineral de Forquilhinha-SC; em escala 
laboratorial (Laboratório de Materiais Avançados – LMA – 
UFSC/ARA), beneficiou-se o resíduo. a)Processamento: 

i) Moagem em sequência em moinhos mandíbula, de 
discos e  de bolas alta alumina; ii) Lixiviação em água 
deionizada a 70 oC, com agitação magnética na 
proporção 5:1, por três vezes sucessivas. iii)Lavação com 
acetona p.a. (Synth), na proporção 3:1 por três vezes. iv) 
Lavação com álcool etílico p.a. (Synth), proporção 3:1 
para remoção do residual de acetona. v) Filtração a vácuo 
e secagem do retido em estufa a 80 oC por 24 horas. 
b)Caracterização: Análises instrumentais em Laboratório 

para desenvolvimento de nanoestruturas–
(LINDEN/UFSC); Difratometria de Raios-X (DRX); 
Granulometria a laser para medida de tamanho e 
distribuição de partículas; Microscopia eletrônica de 
varredura (MEV); medida direta dos teores de carbono, 
nitrogênio, hidrogênio, enxofre em Analisador elementar 
CNHS; Fluorescência de Raio-X (FRX) para determinação 
dos componentes mineralógicos presentes; Cálculo 
estequiométrico para determinação de FeS2 (%). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Resultados preliminares das análises de DRX(fig.1 onde 
PP2-Pirita beneficiada e PBX- Referência), MEV (fig.01 
com aumento de 3000x), tamanho de partículas do 
resíduo beneficiado, mostram que o processo promoveu 
uma diminuição da concentração de quartzo, calcita e 
outros minerais solúveis da ordem de 6,0%, 8,5% e 1,6% 
(+/-0,5%), respectivamente. Isso presume por balanço 
estequiométrico, um aumento do teor de enxofre de 

35,0% do resíduo bruto moído para 39,5% (+/-0,5%) na 
pirita beneficiada, inferior a resultados de estudos 
anteriores. 
 

Fig. 01 – DRX – Pirita beneficiada x referência 

 
Fonte: (o Autor)/(UFSC/LINDEN) 

 
Fig. 02 – Micrografia da pirita beneficiada- 11/07/19

 
Fonte: (o Autor)/(UFSC/LINDEN) 

CONCLUSÃO 
A rota empregada, composta de lixiviação com água 
destilada a 70 oC e o emprego de acetona a 40 oC, pode 
ser melhorada com a diminuição do tamanho de 
partículas para valores médios inferiores a 11,0µm 
(referencial de estudos anteriores), aplicando-se moagem 
mais eficiente. Caracterizações complementares de 
CNHS, DRX, e FRX se fazem necessárias para 
proposição de melhorias na purificação, assim como 
ensaios de solubilidade e condutividade do composto 
purificado, visando tanto a caracterização quanto futuras 
aplicações tecnológicas.   
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Palavras-Chave: Abelha nativa, Jataí, Termorregulação, Trigona 
 

INTRODUÇÃO 
A abelha nativa Jataí (Tetragonisca angustula latreille, 
1811), pertencem a tribo das Trigonini, tem como 
características viver em sociedade, muito adaptada á 
áreas urbanas, nidificação em ocos de árvores 
sombreadas e em frestas de muros, a entrada do ninho é 
formada por cerume, o qual é fechado durante o período 
noturno, apresentando docilidade. É uma abelha que 
ocorre em toda a América do Sul. O objetivo desse 
trabalho foi verificar a interferência da temperatura 
externa na capacidade de termorregulação do ninho de 
abelhas Jataí.  
 

METODOLOGIA 
Durante o período de 51 dias, compreendidos entre o dia 
08 de maio a 27 de junho de 2019 foram realizadas 
medidas de temperatura e umidade relativa do ar interna 
de colmeia modelo INPA com dimensão interna de 12 
cm², onde estavam alojadas abelhas da espécie Jataí 
(Tetragonisca angustula latreille, 1811), as avaliações de 

temperatura máxima e mínima foram realizadas as 08:00; 
12:00 e 17:00 h, a colmeia estava situada nas 
coordenadas latitude -29,096318 e latitude -49,812629 
(GOOGLE HEART), para aferição da temperatura e as 
umidade relativa do ar interna das colônias foi utilizado 
um termo higrômetro digital Minipa MT 241®, a 
temperatura e umidade relativa do ar externa foram 
utilizados os dados da estação automática do INMET 
(2019) situada nas coordenadas latitude – 28,931553, 
longitude -49,497920. Os dados foram lançados em 
planilha EXCEL® e os resultados obtidos foram 
submetidos ao teste T n ao nível de 5% de probabilidade 
(Hammer, 2019).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na tabela 1 estão descritos os resultados observados 
para a temperatura e umidade interna da colônia e a 
temperatura e a umidade relativa do ar do ambiente. 

 
Tabela 01 –Valores de mínima, máxima e média da 

temperatura e umidade relativa do ar interna de colmeia 
de Plebeia sp.e externa. 

Variáveis mín. máx. média 

Temperatura interna, °C 15,2 29,9 23,53* 
Temperatura externa, °C 10,1 28,0 19,59 

Umidade relativa do ar interna, % 50 89 78,33 
Umidade relativa do ar externa, % 57 100 95,52 
*P<0,0001 

Fonte: Autores. 
 

Na média a temperatura interna foi superior (P<0,0001) a 
temperatura externa, com valores de 23,53 e 19,59°C, 
respectivamente. A amplitude da temperatura interna foi 
de 14,7°C, enquanto que a amplitude da temperatura 
externa foi de 17,9°C. Os valores observados para a 
umidade relativa do ar foram diferentes (P<0,0001) sendo 
menor para a interna com valor de 78,33% enquanto que 
a externa o valor foi de 95,52%, com valores mínimos de 
57% o máximo de 100%, com amplitude 43% de umidade 
relativa do ar, enquanto que os valores da amplitude da 
umidade do ar interna da colônia foi de 39%. Os dados 
verificados demostrando que as abelhas Jataí, possuem 
capacidade de realizam a termorregulação interna das 
colônias deixando essas com menores amplitudes quando 
comparada aos dados externos.  
 
Figura 01 – Detalhe da entrada e interior da colônia 

modelo INPA de abelhas Jataí. 

 
Fonte: Autores. 
 
As correlações entre as temperaturas e a umidade relativa 
do ar essas não apresentaram significância (P>0,05). 

 

CONCLUSÃO 
As abelhas Jataí. realizam termorregulação da 
colmeia mantendo a temperatura interna próximo 
aos 24°C e umidade relativa do ar próxima aos 
78%. 
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Palavras-Chave: Morfodinâmica praial, praia intermediária, casuarina sp.  

INTRODUÇÃO 
Morfodinâmica praial é um método de estudo o qual integra 
observações morfológicas e dinâmicas numa descrição 
mais completa e coerente da praia e zona de arrebentação 
(Calliari et al., 2003). As praias arenosas oceânicas são 

ambientes transicionais dinâmicos e sensíveis, que se 
ajustam constantemente às flutuações dos níveis de 
energia locais e sofrem retrabalhamento por processos 
hidráulicos, eólicos e biológicos (Hoefel, 1998). À medida 
que a hidrodinâmica produz determinadas morfologias, 
elas induzem mudanças no padrão hidrodinâmico atuante, 
ou seja, morfologia e hidrodinâmica evoluem 
conjuntamente (Calliari, 2003). O objetivo do presente 
trabalho foi caracterizar a morfodinâmica de Praia da Vila 
em um dia de outono de 2019. 

METODOLOGIA 
A Praia da Vila está localizada no centro de Imbituba 
(28°14'30"S - 48°39'25"O). O critério de escolha da praia 
foi a exploração turística/econômica, sendo que já sediou 
campeonatos reconhecidos, como o circuito mundial de 
surf (WCT). Para a classificação morfodinâmica foi utilizada 
a metodologia proposta por Wright & Short (1984). A linha 
de costa estudada possui 3,30 km de extensão, com início 
no costão rochoso seguindo em direção a sul. O estudo 
aconteceu no dia 10 de abril, outono de 2019, onde foi 
realizada uma única campanha. A área de estudo foi 
dividida em 6 transectos conforme características da praia, 
a partir de pesquisa bibliográfica e análise visual. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Seguindo a classificação proposta por Wright & Short 
(1984), a Praia da Vila foi classificada como intermediária, 
ou seja, praia com características mistas e com presença 
de correntes de retorno. 
A Praia da Vila é caracterizada como praia de enseada, 
limitada por promontórios na porção norte, apresentando 
uma forma de arco com curvatura acentuada (Hoefel, 
1998). A praia apresenta sedimentos finos, que segundo 
Short (1999) irão produzir ambientes com menor 
declividade (entre 1º e 3º) na zona de espraiamento. A área 
em estudo, segundo a classificação de Köppen (1948), 
situa-se numa região de clima mesotérmico úmido, com 
chuvas uniformemente distribuídas durante o ano e com 
verões quentes. Com relação a maré, a Praia da Vila é 
classificada com regime do tipo micromarés (< 2 m) 
(Davies, 1964), com predominância semidiurna e 
amplitude máxima de 1,4 m para o porto de Imbituba (DHN, 
2009). As marés interagem na dinâmica podendo causar 
erosão. Através da análise de dados de um ondógrafo 
fundeado a 35 km da praia da Armação (Ilha de Santa 
Catarina) em uma profundidade de 80 m, Araújo et al. 
(2003) descreveram a ocorrência de um espectro bimodal 
bem definido, o regime é formado por ondas do tipo 
“vagas”, provenientes de leste, com período de 8 s e altura 

média de 1,25 m, e ondas do tipo “swell”, ondulações de 
sul, com período de 12 s e altura entre 1,25 e 2,5 m. No 
canto da Praia da Vila quando ocorre a ondulação de leste, 
as ondas entre as ilhas Sant’ana de Dentro e Sant’ana de 
Fora, se formam para os dois lados. A direita quebra mais 
curta em direção ao canal e as esquerdas formam longas 
paredes, que abrem em direção ao meio da praia (Waves, 
2019). Na região, como resultante das ondulações 
provenientes de sudeste, a deriva litorânea, é 
predominantemente direcionada para o norte (Silva, 2009). 
A vegetação presente nas dunas é de restinga. O 
ecossistema das restingas integra o Bioma Mata Atlântica, 
que é reconhecido como um dos hotspots (*) de 
biodiversidade mais ameaçados do mundo (SIGAM, 2019). 
Ao longo da praia observa-se na restinga o crescimento 
desenfreado da espécie exótica Casuarina sp.  

 
 Figura 1 – Resíduos de Casuarina sp. na restinga.  

  

 
Fonte: Autor 

CONCLUSÃO 
A Praia da Vila apresentou características de praias 
intermediárias bem definidas em concordância com as 
informações bibliográficas sendo que na amplitude 
semidiurna das marés as ondas podem causar erosão em 
determinados pontos da praia próximos ao costão rochoso. 
Após o costão rochoso em direção ao Sul encontramos 
correntes de retorno que junto com a deriva litorânea e 
influenciada pela direção do vento realiza maior depósito 
de sedimentos e areia na praia. A área de restinga 
apresenta degradações e forte pressão pela expansão de 
Casuarina sp. que requer atenção, logo que a mata nativa 
contribui para a manutenção natural da praia e presença 
de organismos. 
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Palavras-Chave: Alimento, Flores, Meio ambiente.  

INTRODUÇÃO 
A utilização de flores que atraem abelhas em ambientes é 
uma forma de enriquecimento da fauna apícola. As abelhas 
podem pertencer a três grupos: solitárias (gênero 
Xylopaga, Euglosine, Megachile e Thygater), 
pseudosociais (gênero Bombus e Halictidae) e sociais 
(gênero Apis, Meliponas e Trigonas), conforme a sua 

espécie as abelhas tem preferência por alguns tipos de 
flores, como exemplo podemos relatar a preferência das 
Apis por flores de trevo branco em relação ao trevo 
vermelho, sendo assim a diversificação de espécies 
floríferas é importante para a oferta de alimento em 
diferentes períodos do ano e para diferentes espécies de 
abelhas. Com isso, o Grupo de Estudos Apícolas do 
Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul, 

vem a algum tempo diversificando as florações dos 
ambientes para atrair abelhas nativas sociais, 
pseudosociais, solitárias e também Apis melífera L., com 
esse objetivo foram implantados ambientes com 
diversidade de plantas as quais através da floração 
fornecem alimentos para as abelhas.  
 

METODOLOGIA 
A ação de enriquecimento de ambientes para atração de 
abelhas foi realizada no IFC Campus Santa Rosa do Sul, 
as implantações das espécies florísticas foram realizadas 
por alunos do Campus na disciplina de pequenas criações 
e por alunos colaboradores do Grupo de Estudos Apícolas. 
As espécies vegetais foram disseminadas por estaquias ou 
semeadas em bandejas de EPS (isopor) divididas e 
preenchidas com substrato a base de casca de arroz para 
o desenvolvimento de mudas, assim que realizado este 
processo, as bandejas foram colocadas no sistema de 
floating/ Deep film technique (mesa de cultivo a qual possui 
uma lâmina de solução nutritiva), por onde permaneceram 
até atingirem a idade de transplante. As espécies 
introduzidas foram: Alisson (Lobularia marítima), amor 
agarradinho (Antigonon leptopus), arco-íris (Coleus sp.), 
astrapéia (Dombeya wallichi), babosa (Aloe arborescens), 
boca-de-leão (Antirrhinum majus), capuchinha 
(Tropaeolum majus), coroa-de-cristo (Euphorbia milii), 
cravina (Dianthus chinensis), gigante singela sortida (Aster 
sp.), girassol (Helianthus annuus), girassol-mexicano 
(Tithonia rotundifolia/Tithonia diversifolia), manjericão 
(Ocimum basilicum) e ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata),  
posteriormente, essas espécies foram plantadas em 
diversas áreas dentro do Campus, criando assim jardins 

florais especializados para atração de insetos polinizadores 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Acompanhando o desenvolvimento das plantas, quando 
essas apresentavam flores foi possível observar a 

adaptação das espécies vegetais e a presença de insetos 
polinizadores, como pode ser visto na figura 1, onde temos 
várias espécies de abelhas visitando as flores. Também foi 
observado com esse enriquecimento do ambiente abelhas 
até então não relatadas em outros estudos realizado no 
mesmo ambiente (MINUSSI, 2003 e SEMPREBON, 2017).  
 
Figura 01 – Imagens de flores com visitação de abelhas 

em flor de: ora-pro-nóbis, girassol, gigante singela sortida, 
trevo vermelho, gigante singela sortida, girassol mexicano, 
astrapéia.

 
Fonte: Autores (2019). 

 
 

CONCLUSÃO 
O enriquecimento dos ambientes com plantas foi positivo, 
atraindo abelhas até então não reatadas anteriormente no 
Campus. 
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Palavras-Chave: Plástico, Reutilização, Ação educativa. 
 

INTRODUÇÃO 
O problema do plástico é autêntico e se faz imprescindível 
criar estratégias para reduzi-lo. Para isso, ações de 
educação ambiental devem ser permanentes já que 
modelos de consumo insustentáveis persistem na 
sociedade atualmente. Segundo a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável, é preciso “reduzir 

substancialmente a geração de resíduos por meio da 
prevenção, redução, reciclagem e reuso” (ONU, 2015). 
Nesta alusão, para minimizar os impactos ocasionados 
pela ação antrópica e, em especial, ao consumo 
excessivo e descarte incorreto do PET, ações de 
educação ambiental no contexto escolar são viáveis. 
Diante do exposto, a questão-problema é: Quais as 
maneiras que se pode reutilizar os materiais plásticos? 
Ajudam a criar uma consciência ambiental tornando o 
consumo consciente, o descarte, através da produção de 
novos objetos, por exemplo, é possível que mostrem os 
danos causados pelo consumo excessivo e descarte do 
PET. Piva e Wiebeck (2004, p. 21) afirmam que “gerenciar 
um resíduo significa utilizar as possibilidades disponíveis 
de processo e captação de matéria-prima da melhor 
forma possível”. Por isso, à comunidade escolar foi 
elaborada uma proposta que visou a produção de lixeiras 
utilizando o PET as quais foram disponibilizadas no pátio 
e corredores da escola.  
 

METODOLOGIA 
Para a consecução deste trabalho de iniciação científica, 
adotou-se a abordagem metodológica da pesquisa-ação 
por permitiu que as ações de intervenções no contexto 
escolar sobre o consumo e descarte incorreto do plástico 
fossem investigadas, refletidas e planejadas ações para  
soluções possíveis à problemática. Inicialmente, foi 
realizada uma revisão bibliográfica sobre polímeros. Após, 
foram levantados dados para compor o diagnóstico a 
partir da observação participativa do comportamento dos 
alunos acerca do destino dos resíduos como papel e 
plástico de embalagens de alimentos no ambiente escolar. 
Com base nesta análise, foram planejadas ações para 
solucionar parte do problema do plástico evitando 
descartá-lo inadequadamente. Foram confeccionadas 
lixeiras utilizando duas bombonas de água, como também 
a reutilização de garrafas PET, e distribuídas pelos 
corredores da escola. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES. 
Constatou-se que os alunos passaram a utilizar as lixeiras 
para depositarem seus resíduos plásticos e de papel, fato 
que se pode mensurar como positivo, visto que o ato de 
destinar corretamente os resíduos ainda é lento quando 
se tem hábitos desfavoráveis. Observou-se que as 
dependências externas da escola começaram a ser 
mantidas limpas, fato que está contribuindo para um 
ambiente agradável. 

 

Figura 01 – Lixeira ecológica reutilizada do PET. 
 

Fonte: Autoras. 
 

Figura 02 – Reutilização de embalagem plástica 

 
Fonte: Autoras. 

 
 

CONCLUSÃO 
A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que com 
a implementação das lixeiras mais próximas da circulação 
dos alunos, há um maior aumento na facilitação deles em 
descartarem seu lixo no lugar correto, assim, preservando 
o pátio escolar e gerindo melhor a destinação final desses 
resíduos pela escola e coleta pública, respectivamente. 
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Palavras-Chave: Morfometria. Scarabaeinae. Bovinocultura.  

INTRODUÇÃO 
Scarabaeinae apresenta mundialmente cerca de 7.000 
espécies (Schoolmeesters et al. 2019), há um grupo que 

leva porções de alimentos para pequenos túneis ao redor 
ou abaixo do alimento, comportamento conhecido como 
paracoprísmo (Silva, Vaz-de-Mello & Di Mare, 2011).  Este 
grupo taxonômico contribui para uma gama de processos 
no solo. Conhecer a estrutura corporal é uma forma de 
responder questões ecológicas e inferências sobre causas 
que levam às diferenças de forma (Monteiro & Reis, 1999). 
Neste sentido, buscamos estudar os aspectos 
morfológicos de besouros escarabeíneos de guilda 
funcional de paracoprídeos associados ao ambiente 
pecuário extensivo no município de Jaguaruna, no sul do 
estado de Santa Catarina. 

METODOLOGIA 
O estudo foi desenvolvido no Laboratório de Entomologia 
localizado no Centro de Desenvolvimento Tecnológico 
Amael Betthoven Villar Ferrin. Os espécimes de besouros 
escarabeíneos utilizados foram capturados em ambiente 
pecuário extensivo na localidade de Retiro no município de 
Jaguaruna, Santa Catarina (28°37'36.2"S 49°02'21.5"O). 
No total 145 indivíduos, até 30 indivíduos de cada espécie 
registrada foram medidos com auxílio de um paquímetro 
digital (Paquímetro em aço inox 150 mm 316119 MTX). Os 
indivíduos pertencem a oito espécies: Dichotomius nisus 
(Harold, 1867) (30), Dichotomius sericeus (Harold, 1867) 
(30), Dichotomius assifer (Harold, 1867) (3), Dichotomius 
ascanius (Harold, 1869) (8), Canthidium sp1 (7), 
Canthidium aff. Trinodosum (Boheman, 1858) (7), 
Onthophagus hirculus (Mannerheim, 1829) (30) e 
Onthophagus Catharinensis (Paulian, 1936) (30). Os dados 
foram tomados de acordo com o protocolo Mundial 
desenvolvido por Noriega (2017). O total de três preditores 
foram utilizados; HW - Comprimento da cabeça, HL - 
Largura da cabeça, pTW – Largura do dente tibial. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Do total das oito espécies mensuradas foi registrado três 
tamanhos. Os besouros são agrupados em categorias de 
tamanho de acordo com o peso corporal: os que pesam 
mais de 100 mg foram classificados como grandes (G), 
aqueles com peso 10-100 mg como médios (M), e aqueles 
com menos de 10 mg, como pequenos (P) (Campos e 
Hernández, 2013). São grandes D.nisus e D.sericeus; 
Médias: D.ascanius e D.assifer; e Pequenas: Canthidium 
sp1, C. trinodosum, O. hirculus e O. catharinensis 
(Figura1). As espécies coletadas do gênero Dichotomius 
podem ser considerados os mais importantes na remoção 
de massas fecais, quando for levado em conta o seu maior 
tamanho corporal, ou biomassa (Monteiro, Koller & Reis, 
2006). Considera-se os preditores tomados, tamanho da 
cabeça, largura da cabeça e dente tibial os quais são os 

principais para a escavação e remoção dos paracoprídeos, 
e assim inferir que D.nisus e D.sericeus  são as espécies 
que vem a exercer o maior trabalho no ambiente pecuário 
estudado, seguidos por D.ascanius e D.assifer enquanto as 

demais espécies de Canthidium e Onthophagus 
contribuem no processo de remoção com a abundância e 
assim competir, uma vez que seus preditores são menores 
bem como seu tamanho.  
Figura 1 – Preditores dos besouros paracoprídeos associados a 

um ambiente pecuário. (a) comprimento da cabeça. (b) largura da 
cabeça; (c) largura do dente tibial. 

 

, CONCLUSÃO 

Dichotomius nisus e D.sericeus tem tamanho e preditores 
maiores respectivamente, sendo o Gênero Dichotomius 
que realiza a maior quantidade de remoção e escavação, 
já as espécies menores do Gênero Onthophagus e 
Canthidium suprem seus parâmetros morfométricos com a 
abundância. 
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Palavras-Chave: Plástico, PET, Reutilização. 
 

INTRODUÇÃO 
Segundo a ONU (2018), o mundo produz cerca de 300 
milhões de toneladas de lixo plástico por ano, contudo 
apenas 9% é reciclado. Mas apesar de todos os 
problemas gerados por causa do plástico, assuntos como 
a reciclagem e reaproveitamento desse polímero não são 
discutidos com frequência em sala de aula. Por isto, foi 
desenvolvida uma proposta de pesquisa sobre o assunto 
visando a reutilização do plástico nas aulas de Língua 
Portuguesa e Biologia com as turmas de 2° e 3º anos do 
ensino médio de uma escola estadual, localizada no 
bairro São João em Torres/RS. Neste trabalho 
apresentamos uma forma de reutilizar garrafas PET de 
maneira simples na construção de um pufe.  

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada nesse projeto foi a pesquisa-ação, 
método criado por Kurt Lewin, na década de 1960. O 
método foi divido em quatro momentos: Investigação 
Inicial; Elaboração da experiência; Arrecadação de 
materiais; e Produção do pufe. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram gastos R$11,80 na produção do móvel, sendo que 
o preço mínimo encontrado em um site para a compra de 
um novo pufe seria de R$ 39,90, portanto houve menos 
gastos no pufe com materiais reciclados. 
 

Figura 01 – Comparação valores dos pufes 

  
Fonte: Autoras. 

 
O resultado da experiência foi um pufe confortável. 
Também é importante ressaltar que após a produção do 
pufe, muitas garrafas que seriam descartadas no meio 
ambiente foram reutilizadas de maneira consciente, já 
que, ao contrário, seriam deixadas de lado e poluiriam o 
meio em que se encontrassem.  
 

Figura 02 – Passo a passo na montagem do pufe. Fonte: 

Autoras. 

 
Figura 03 – Pufe pronto Fonte: Autoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSÃO 
A atividade realizada teve por finalidade diminuir o 
descarte incorreto de garrafas plásticas no meio ambiente 
através de soluções viáveis, porém ainda não é o 
suficiente. Diante da situação insustentável em que se 
encontra o planeta devido ao consumo predador e a 
destinação incorreta do plástico, são fundamentais mais 
medidas educativas e legais para diminuir o uso do 
plástico, e, principalmente, que as pessoas percebam o 
mal que esse polímero faz para a saúde e meio ambiente. 
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Palavras-Chave: Plástico, Reutilização, Educação Ambiental. 

INTRODUÇÃO 
O modelo de desenvolvimento em que vivemos é 
insustentável pois vem provocando alterações no meio 
ambiente. Essas modificações são resultados das ações 
antrópicas, tais como: o consumo predatório aliado à 
praticidade e imediatismo dos bens de consumo, e o 
descarte incorreto dos resíduos. Dentre os resíduos mais 
consumidos está o plástico que, de um lado, facilita a vida 
da população; por outro, esse polímero causa impactos 
significativamente negativos ao planeta (SILVA et al., 
2013). Diante dessa problemática, um grupo de alunos 
propôs ações de educação ambiental na intenção de 
conscientizar as crianças com a finalidade de formar 
gerações integradas ao meio ambiente. Com esse intuito, 
apresentamos os resultados de um projeto desenvolvido 
em uma turma de 1º ano do ensino fundamental – anos 
iniciais, da escola Estadual de Educação Básica Marechal 
Deodoro, localizada na Vila São João em Torres/RS. As 
ações foram focadas em possibilidades de reutilização de 
embalagens plásticas, minimizando, assim, os impactos e 
dando-lhes um destino correto e útil. 

METODOLOGIA 

A metodologia adotada foi a pesquisa-ação, desenvolvida 
nas seguintes etapas:  
Figura 01 – Esquema da metodologia da pesquisa-ação 

com base em Thiollent (2011). 

 
Fonte: Autores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os alunos demonstraram interesse pelo assunto e foram 
participativos e questionadores após a exposição do 
grupo e da apresentação de um vídeo educativo. Na 
sequência, para a confecção dos baldinhos de pipocas e 
nos vasos de flores (Figuras 2 e 3) as crianças usaram a 
criatividade. Ao final da atividade, foi aplicada uma  
avaliação com 5 questões acerca do tema tratado, e os 
alunos responderam oralmente. Os resultados mostraram 
que os alunos entenderam que é preciso separar os 
resíduos tanto em casa quanto, na escola; que é possível 

reutilizar o plástico de diversas maneiras criativamente. 
No entanto, os alunos apresentaram dificuldades em 
identificar as cores com os resíduos, fato que foi exposto 
que a adoção de separar os resíduos em secos e 
molhados é uma solução viável. 
 

Figuras 02 e 03 – Execução da atividade. 

 
Fonte: Autoras. 

 
Figuras 04 e 05  – Ação e finalização da atividade. 

 
Fonte: Autoras. 

 

CONCLUSÃO 
Contudo, mesmo com as ações pontuais de educação 
ambiental, percebeu-se que o processo de 
conscientização ainda é muito lento e, portanto, se faz 
necessário que elas sejam contínuas e que envolvam 
também a família e outros setores da sociedade para 
além da escola. 
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Palavras-Chave: Plástico, Reutilização, Brinquedos. 
 

INTRODUÇÃO 
Estudos apontam que o plástico é um dos principais 
causadores de impactos negativos ao meio ambiente 
devido à sua pouca degradabilidade. Associado a 
isto vive-se em uma sociedade imediatista e 
consumista onde o plástico se tornou o elemento 
fundamental, porém vem causando uma severa crise 
ambiental (LANDIM et al., 2016). Diante desta 
conjuntura, esta pesquisa teve como objetivo 
promover ações de conscientização e sensibilização 
com alunos segundo ano do ensino fundamental de 
uma escola pública estadual de Torres (RS), através 
de um processo pedagógico lúdico e participativo 
para desenvolver uma consciência crítica sobre os 
impactos ambientais causados pelo descarte 
inadequado do plástico, visando à diminuição de seu 
consumo e destinação correta no ambiente, através 
da mudança de atitude e comportamento. Teve-se 
como finalidade unir o lúdico à educação ambiental a 
partir da construção de brinquedos reutilizando 
embalagens plásticas e, assim, incentivar as crianças 
a fazerem o descarte correto de materiais.  
 

 METODOLOGIA 

O processo metodológico desenvolvido nessa 
pesquisa está baseado nos princípios da pesquisa-
ação. Com caráter participativo, esse procedimento 
metodológico leva o pesquisador a intervir junto a um 
problema social de modo a contribuir para a mudança 
social. Após diagnóstico realizado a partir de 
referencial bibliográfico e observação participante 
acerca da problemática do plástico no planeta, 
planejou-se ações de intervenção na escola com viés 
lúdico. Em seguida, passou-se para a execução da 
ação junto ao segundo ano do ensino fundamental. 
Um vídeo educativo foi assistido, e proposto a 
confecção de brinquedos a partir de embalagens 
plásticas e caixa de ovos. Como instrumento 
avaliativo, um questionário aberto foi aplicado de 
forma oral. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os alunos foram questionados sobre o projeto, e 95% 
afirmaram ter gostado da prática e acharam muito 
divertido; 92% brincam com os brinquedos fabricados 
em casa; e 96% conversaram com os pais sobre o 
assunto do plástico. 

 
Figura 01 – Confecção dos brinquedos 

 
 
 
 
 

 

 
Fonte: Autoras. 

 
 

Figura 02 – Participantes da prática educativa 

 

 

 

 

 
Fonte: Autoras. 

 

CONCLUSÃO 
Essa pesquisa mostrou que práticas de educação 
ambiental para tratar de problemas ocasionados 
pelas ações antrópicas acerca dos resíduos sólidos 
se fazem imprescindíveis em todos os âmbitos de 
ensino. É preciso formar cidadãos conscientes de 
seu papel na sociedade evitando que a crise 
ambiental se perpetue e com isso se torne o planeta 
insustentável. 
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INTRODUÇÃO 
Com base na situação caótica que o Planeta vem 
apresentando acerca do alto consumo de plástico e seu 
descarte indevido pela população, propôs-se a criação de 
uma sala temática demonstrando a realidade e a 
expectativa com o descarte incorreto do plástico, pelos 
estudantes do 2° ano (turma 212), da Escola de Educação 
Básica Marechal Deodoro. Com isso, buscou-se levar a 
comunidade escolar refletir sobre a situação exposta e 
procurar adotar medidas que minimizem os impactos 
negativos ao Planeta e à vida de pessoas, animais e 
vegetais. No processo de industrialização do plástico, 
torna-se imprescindível à valorização e reciclagem dos 
resíduos dos polímeros, uma vez que seu processo de 
decomposição natural é longo e crítico ao equilíbrio 
ecológico (PIVA e WIEBECK, 2004). Nas indústrias é 
imprescindível a valorização e a reciclagem do material 
plástico, por conta que sua decomposição natural leva 
muito tempo, assim prejudicando o meio ambiente. 

 

METODOLOGIA 
O procedimento metodológico adotado nesse estudo foi 
pesquisa-ação, por ser método que busca uma solução à 
problemática em questão a partir dos envolvidos na 
investigação – seja pesquisador ou pesquisado. A ação foi 
centrada na criação de uma sala temática demonstrando a 
realidade e a expectativa com o descarte incorreto do 
plástico e o impacto negativo provocado no meio ambiente. 
A atividade contém um túnel, vídeos demonstrativos em um 
projetor multimídia, um óculos 360° sobrevoando áreas 
limpas e um questionário fechado com as seguintes 3 
questões: Após participar do projeto, você acha que irá 
diminuir o consumo do plástico? Você tinha noção do 
quanto o plástico acaba com o meio ambiente? Você utiliza 
mais de três sacolas plásticas por dia na sua casa? Os 
resíduos usados para a demonstração foram coletados na 
praia no município onde se desenvolveu o projeto. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A partir do questionário fechado que estava na saída da 
sala obteve-se os seguintes resultados: de trinta e quatro 
pessoas questionadas, 9% concorda que após participar 
do projeto irá diminuir o uso do plástico; 5% têm noção de 
quanto o plástico prejudica o meio ambiente; e 5% utilizam 
mais de três sacolas plásticas por dia em sua casa. Os 
resultados indicam que a sala temática configurou-se como 
espaço em que importante de conscientização acerca das 
questões impactantes ao meio ambiente causadas pelo 
consumo predatório e descarte inadequado dos resíduos 
plásticos pela sociedade. 
 

Figura 01 – Túnel contendo resíduos plásticos 

 
Fonte: Autoras. 

 
 
 
 

Figura 02 –    Exposição sobre os danos causados pelo 

plástico 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Autoras. 

 

CONCLUSÃO 
  
 Por meio da aplicação deste projeto conseguiu-se ampliar 
o conhecimento sobre o consumo, uso e descarte do 
plástico pelos alunos visitantes do ensino médio e 
fundamental. E também analisando os dados obtidos 
percebeu-se que o assunto ainda é pouco discutido em seu 
cotidiano. Portanto, conclui-se que a educação ambiental 
deve estar inserida no contexto escolar e que ações devem 
ser contínuas e que contemplem as dimensões ambiental 
e social. 
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INTRODUÇÃO 
 

O estudo “CONSUMO CONSCIENTE ATRAVÉS 
DA TÉCNICA DO UPCYCLING” tem por objetivos gerais 
conscientizar e educar as pessoas em relação às 

agressões ao Meio Ambiente por diversas vias, como por 
exemplo, o consumo desenfreado por produtos de 
vestuário (roupas, calçados e acessórios), os quais são 
trocados em um curto espaço de tempo e descartados de 
maneira incorreta em matas, solos, rios e oceanos. 

METODOLOGIA 
 

A abordagem metodológica dessa investigação 
caracteriza-se por uma pesquisa-ação (um conjunto de 
etapas ou ações que visam a Educação Ambiental na 
prática) e a formação de multiplicadores socioambientais: 

 Etapa 1 – fazer leituras sobre os impactos 

negativos ao meio ambiente originados pelo 
consumo excessivo; 

 Etapa 2 – aplicar uma enquete a fim de aferir 

sobre o nível de consumo de vestuário e do 
descarte do mesmo respondido pelos alunos/as, 
de modo voluntário, durante a participação na 
etapa 1; 

 Etapa 3 – debater sobre as respostas dos alunos 

na enquete (fazer reflexões após a leitura das 
respostas e propor um caminho para a Educação 
Ambiental na prática);  

 Etapa 4 – Investigar as tecnologias e inovações 

após debate das respostas da enquete e aplicar 
na comunidade escolar oficinas de Upcycling; 

 Etapa 5 - Expor os produtos construídos pelos 
alunos nas oficinas de Upcycling em Encontros 

Socioambientais nas localidades da cidade dos 
alunos com intuito de concretizar a Educação 
Ambiental no âmbito Comunitário e Regional. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 A aplicação da enquete foi realizada em junho de 
2019 na Semana do Meio Ambiente do IFC – campus 
Santa Rosa do Sul no qual 100 instrumentos coletores 
escritos a mão em papéis de descarte foram 
disponibilizados para que os alunos participassem de 
maneira voluntária o que cumpriu com as abordagens 
metodológicas da pesquisa-ação. As questões dividiram-
se em questões socioculturais (faixa etária, sexo, 
escolaridade e localização – rural ou interior -) e questões 

específicas (qual a quantidade anual de consumo de 
vestuário e como acontece o descarte do mesmo após a 
substituição de uma peça de vestuário usada por outra 
nova).  

Dos 100 instrumentos disponibilizados para 
serem respondidos 95 alunos/as voluntários colaboraram. 
Na primeira parte do instrumento coletor (questões 
socioculturais) verificou-se que 50 são do sexo feminino e 
45 do sexo masculino. A faixa etária oscilou de 14 a 19 
anos e todos estão frequentando o Ensino Técnico em 
Agropecuária Integrado ao Ensino Médio. Sobre onde 
residem, 47 vivem na cidade e 41 no interior, sendo que 4 
responderam que possuem residência em dois tipos de 
zoneamento (cidade e interior) e 3 não souberam 
responder a pergunta. 

Já dos dados específicos, perguntas que 
intencionaram saber a quantidade de consumo de roupa e 
descarte da mesma, os sujeitos puseram a quantidade 
(ao ano) oscilou de 0, 4 a 10 peças individuais e de 20 a 
60 peças consumidas por todos os membros da família. 
Também, o consumo foi dividido em pouco, médio, 
bastante e com frequência, ou não souberam dizer. O 
descarte, a grande maioria respondeu que doa (90 
sujeitos) enquanto 4 jogam no lixo e 1 não soube 
confirmar o destino da sua peça de vestuário. 

CONCLUSÃO 
 

O estudo ainda está em andamento, pois foi 
submetido como projeto de ensino que ocorre de junho a 
dezembro de 2019. 
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INTRODUÇÃO 
O plástico é o principal elemento para a composição de 
diversos produtos utilizados no dia a dia. Desde sua 
criação, no século XX, o resíduo passou por uma série 
de aprimoramentos e foi aplicado com sucesso em 
diversas áreas da indústria, o que torna difícil imaginar 
um mundo sem o mesmo (SANTOS, 2010). Mas esse 
polímero não só trouxe benefício, como também male-
fícios que, atualmente, são difíceis de não serem nota-
dos. O foco deste projeto é apresentar uma maneira 
simples de reutilizar este material, de fácil descarte – 
contudo muitas vezes feito de modo incorreto –, além 
de incentivar a criatividade e a doação do resíduo para 
centros de artesanato, fazendo com que o plástico 
tenha um final adequado e não afete de maneira preju-
dicial o ecossistema. 

METODOLOGIA 
O método de pesquisa utilizado foi bibliográfico e ex-
ploratório. Para a desenvoltura do trabalho foram usa-
das técnicas de coletas de dados, tendo como finalida-
de fazer um aprofundamento sobre o assunto aborda-
do, além de se identificar formas de como resolver o 
problema das embalagens plásticas. Os materiais utili-
zados para a confecção do mosaico foram: garrafas 
PET, tinta, papel pardo, lápis, cola e tesoura. Em um 
papel pardo foi feito o desenho a lápis; em seguida as 
garrafas PET foram cortadas, pintadas e coladas sobre 
o desenho através da técnica do mosaico. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O plástico possui seu nome originário do grego “plasti-
kos” que significa: capaz de ser moldado. Foi através 
desse significado que a ideia do projeto foi desenvolvi-
da, moldar um resíduo. O projeto foi construído voltado 
para a decoração mas, através da doação do resíduo 
plástico para centros de artesanatos, será possível 
desenvolver brinquedos para crianças carentes além 
de objetos que podem ser usados no dia a dia. O mo-
saico foi exposto em mural da escola para que a co-
munidade escolar pudesse perceber que o plástico 
pode ser reutilizado e reciclado por meio da arte, além 
de chamar a atenção para a crise ambiental gerada 
pelo plástico em especial. Foram obtidos resultados 
positivos, dentre eles podem ser destacados a reutili-
zação e a reciclagem gerando outros objetos, evitando 
descartá-lo no meio ambiente. Pode-se verificar que 
houve mudanças em maus hábitos por parte dos en-
volvidos no projeto e o aproveitamento do resíduo de 
forma criativa no ambiente escolar e em casa. 

 
 
 

 
 

 
Figura 01 – Etapa inicial de criação do mosaico. 

 
 
 
 
 

Fonte: Autores. 
 

Figura 02 – Processo de criação do mosaico. 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autores. 
 

Figura 03 – Mosaico finalizado. 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autores. 

CONCLUSÃO 
O projeto atingiu o seu objetivo no ambiente escolar. 
Os alunos entenderam a importância da preservação 
do meio ambiente e aprenderam diversas formas de 
poder reutilizar o material plástico que anteriormente 
iria diretamente ao lixo sem algum uso secundário.  
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INTRODUÇÃO 
A história do plástico começou por volta de 1860, 
quando o inglês Alexandre Pakers iniciou seus 
estudos com o nitrato de celulosa. Foram 
descobertas ilhas, sopas ou giros de plástico nos 
oceanos. São cinco enormes círculos de lixo 
plástico boiando (MIRANDA, p. 20). Levando em 
consideração que o plástico está avançando cada 
vez mais, de que seu consumo está excessivo, e 
que medidas estratégicas para reduzi-los devem ser 
adotadas, é que se propôs um projeto de 
intervenção na escola para a redução de plástico 
descartado inadequadamente. Optou-se pela 
produção de uma horta suspensa utilizando garrafas 
PET. 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
Baseou-se nos princípios da pesquisa-ação, pois se 
mostrou que soluções no ambiente escolar sobre o 
consumo e o descarte final do plástico devem ser 
realizadas conjuntamente, buscando fazer ações 
para sua reutilização. Para isto, foi produzida uma 
horta suspensa com paletes e vasos feitos a partir 
de garrafas PET, juntamente com alunos do quinto 
ano do ensino fundamental da escola.  
 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A proposta buscou implementar uma horta 
suspensa reutilizando embalagens de garrafas PET. 
Os alunos envolvidos no projeto destacaram que foi 
importante participar pois puderam perceber o quão 
problemático é o plástico para a vida no planeta. 
Com isso, avaliaram como positiva a produção de 
uma horta suspensa, disposta na entrada da escola, 
visto que as pessoas podem vê-la e adotar a ideia 
em suas casas. Também o processo de 
conscientização do consumo e reaproveitamento 
foram elementos significativos para os envolvidos. 
Espera-se que os alunos adotem a ideia e que 
possam diminuir esse polímero. 
 
 
 

 
 
 

Figura 01 – Participantes do projeto 
 

Fonte: Autoras. 
 
 

 

CONCLUSÃO 
Foi uma experiência positiva desenvolvida na 
escola, pois os alunos souberam discernir bem o 
quanto o plástico está sendo consumido no mundo 
e seu impacto negativo ocasionado ao meio 
ambiente. Além disto, a prática melhorou o espaço 
escolar, dando visibilidade ao projeto. Espera-se, 
contudo, que os alunos continuem com a 
conscientização e assim diminuindo gradativamente 
o consumo e descarte de plástico.  
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Palavras-Chave: Resíduos orgânicos, Tratamento de efluentes, eletrólise 
 

INTRODUÇÃO 
O processo de tratamento eletroquímico tem sido cada        
vez mais estudado e considerado opção promissora e        
alternativa ao tratamento físico-químico convencional, por      
possuir algumas vantagens, como a facilidade de       
operação, possibilidade de automação e produção de       
compostos desinfetantes insitu , diminuindo os custos do       
processo, além de evitar os problemas de transporte e         
estocagem de produtos químicos perigosos (OTENIO et       
al, 2010). No processo, os íons metálicos adicionados ao         
efluente atuam de forma similar ao tratamento       
físico-químico, desestabilizando as partículas e permitindo      
a atuação de mecanismos como eletrocoagulação,      
eletrofloculação e eletroflotação (ATKINS, 1990; DI      
BERNARDO, 1993; WIENDL, 1998). Assim, o presente       
projeto pretende estudar a aplicação do processo       
eletroquímico no tratamento de lixiviado da fração       
orgânica dos resíduos sólidos urbanos. 

METODOLOGIA 
Inicialmente, foi construída uma câmara eletrolítica de       
vidro, com capacidade de 9,9L. Posteriormente, foi       
montado um sistema fornecedor de energia com uma        
fonte de bancada com capacidade de 30V e 10A. A fonte           
dispõe energia para agarras que são conectadas a        
eletrodos de alumínio, dispostos na câmara. Foram feitos        
testes de tratabilidade, com lixiviado em diferentes       
tensões e voltagens para a determinação dos parâmetros        
ótimos de tratamento, com duração de 25 minutos e         
inversão de polaridade a cada 5. O lixiviado é obtido da           
compostagem dos resíduos do câmpus, constituída de       
restos de frutas, verduras, legumes, pó de café, casca de          
ovo e poda de grama seca. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Entre os testes realizados até o momento, o mais eficiente          
ocorreu com 4 eletrodos de alumínio. A fonte de bancada          
foi acionada em potência máxima, atingindo sua       
capacidade em 30V e 10A, sendo que esses valores se          
mantiveram, em média, durante todo o processo. Foi        
utilizado NaCl (cloreto de sódio) como solução eletrolítica,        
em 10g para 9,9L de lixiviado. 
De acordo com a Tabela 1, a condutividade do lixiviado          
aumentou consideravelmente após a adição da solução       
eletrolítica, aumentando a temperatura do meio líquido, de        
25ºC para 32.3ºC. 

Tabela 1 – Parâmetros analisados 
Parâmetros Bruto Após adição 

de NaCl 
Tratado 

Temperatura 25ºC 25ºC 32.3ºC 
Condutividade 1.3 mS 2.58 mS 3.03mS 
pH entre 5 e 

6 
entre 5 e 6 entre 6 e 7 

 
 

 
 

Figura 1  - Câmara eletrolítica, eletrodos e fonte em 
funcionamento durante teste. 

 
 

Figura 2 -  Comparativos dos testes feitos. 
Lixiviado bruto (esquerda) e tratado (direita).  

 
O resultado do tratamento mais eficiente até o momento 
está disposto nas duas últimas garrafas (direita). 

CONCLUSÃO 
Até o momento foram analisados os parâmetros Tensão,        
corrente, pH, condutividade, temperatura, Oxigênio     
dissolvido e clarificação. Este último parâmetro foi medido        
de forma visual. Neste sentido, os resultados parciais        
demonstram que a melhor clarificação, ilustrada na figura        
2, aconteceu na amostra 4, com tensão de 30v, corrente          
de 10a, pH entre 6 e 7, condutividade de 3.03 mS e            
temperatura de 32.3Cº. 
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³Termo utilizado por Augusto Boal para designar aquele que deixa de ser espectador e participa ativamente a proposta em cena. 
⁴Disponível em https://youtu.be/WyYbtG1B8UI. 
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Palavras-Chave: Teatro-fórum, Assédio, Teatro bilíngue.  

INTRODUÇÃO 
O Teatro-Fórum, sistema de técnicas criada pelo 
dramaturgo brasileiro Augusto Boal, propõe a construção 
de cenas a partir de situações reais de opressão relatadas 
pelos membros da comunidade e a participação ativa dos 
“espect-atores”³ ao buscar coletivamente as possíveis 
alternativas de resoluções aos problemas relatados. O 
presente trabalho tem por objetivo compartilhar as 
experiências de uma atividade realizada na disciplina 
“Teatro e Expressão Dramática”, desenvolvida com os 
discentes do Curso Técnico Integrado em Tradução e 
Interpretação de Libras/Português (TILS), no Instituto 
Federal de Santa Catarina, Câmpus Palhoça Bilíngue 
(Língua Brasileira de Sinais/Português). A atividade 
desenvolvida utilizou de jogos teatrais e da técnica do 
Teatro-Fórum para desenvolver as questões relacionadas 
a situações de assédio e violência. Esta ação foi 
executada no primeiro semestre do ano de 2019 e 
continua em execução na segunda metade do ano letivo. 

METODOLOGIA 
A atividade foi desenvolvida em quatro etapas. Na 
primeira etapa foram propostos as atividades de jogos 
teatrais e dinâmicas de grupo com base no trabalho de 
Augusto Boal. Na etapa seguinte foram realizadas 
debates com a turma a partir do tema "situações de 
assédio e violência" e entrevistas para coleta de relatos 
de situações vivenciadas pelos discentes. Após isso, os 
participantes se dividiram em grupos, onde cada grupo 
selecionou uma situação para construção de uma cena 
teatral. Segundo a metodologia criada por Boal, em uma 
peça-fórum, os espectadores são convidados a entrar em 
cena, substituir um dos personagens e buscar alternativas 
para o conflito encenado através da ação. Durante a 
montagem e representação das situações utilizando as 
técnicas de teatro foram feitas simulações de possíveis 
soluções que pudessem ser sugeridas pela platéia 
durante a apresentação.  Na etapa final, o grupo 
apresentou as cenas teatrais sobre as situações de 
conflitos para a turma de novos discentes do curso TILS, 
em uma atividade interativa onde a platéia propunha  
possíveis soluções para o conflito e colocava em prática, 
trocando de lugar com os “atores” em cena, ou sugerindo 
diferentes desfechos da situação. A atividade também foi 
traduzida para Língua Brasileira de Sinais - Libras e 
apresentada aos discentes surdos do Câmpus Curso 
Técnico Integrado em Comunicação Visual. As 
apresentações foram registradas em reportagem pela 
IFSC TV⁴. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Após as apresentações foram realizados debates com a 
platéia, onde grande parte dos participantes relatou 
situações de assédio experienciadas por eles ou por 
pessoas próximas. Isso gerou um movimento entre os 
discentes do curso, uma vez que cada vez mais surgiam 
relatos por parte dos próprios estudantes, dentro e fora da 
instituição. Os relatos foram encaminhados à 

Coordenação Pedagógica do Câmpus, que registrou as 
situações em forma de denúncias. Nesta etapa do projeto, 
as denúncias reafirmaram o potencial das atividade 
artísticas e teatrais na construção de um espaço para o 
debates sobre temas como os tratados nesta ação. É 
importante citar que os autores dos relatos estavam juntos 
a equipe e no processo de montagem das cenas, como 
uma espécie de “diretor” na construção das cenas, 
assegurando que as representações fossem fiéis a real 
situação ocorrida. 
 
Figura 01 – Registro da atividade com discentes surdos 

 
Fonte: IFSC TV 

 

CONCLUSÃO 
Consideramos como resultado alcançado 
desencadeamento de novas denúncias sobre outras 
situações de assédio e violência dentro e fora do Câmpus 
Palhoça Bilíngue. Outro resultado com as atividades foi a 
apresentação em LIBRAS e debate para os discentes 
surdos do Câmpus, pois temos ciência das barreiras de 
comunicação e a dificuldade em registrar as denúncia de 
assédio e violência por parte da comunidade surda. Com 
o potencial da propostas, as atividades terão continuidade 
no segundo semestre de 2019, com a mesma turma de 
discentes. 
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INTRODUÇÃO 
A reVISTA¹ é uma plataforma digital bilíngue 
(LIBRAS/PORTUGUÊS) de conteúdo multimídia que 
começou a ser desenvolvida no segundo semestre de 2018 
dentro do IFSC Câmpus Palhoça Bilíngue. Atualmente 
conta com a finalização da 2° edição e produção inicial da 
3ª, com lançamento previsto para dezembro de 2019. A 
proposta tem o intuito de divulgar e discutir processos de 
criação e produção, instigar algumas reflexões e inspirar 
outros trabalhos, servindo, assim, como recurso 
pedagógico para os estudos de comunicação visual e 
produção multimídia. Percebe-se à escassez de conteúdo 
no que diz respeito à mídia e tecnologia para pessoas 
surdas, que muitas vezes se veem obrigadas ao consumo 
de conteúdos em sua segunda língua, o português.  

 
Figura 01 – Logotipo do projeto  

 
 
 
 

METODOLOGIA 
Inicialmente foi desenvolvido o projeto editorial, buscando 
definições de nome, público-alvo, linguagem, seções e 
estratégias. A partir desse parâmetro, foram identificadas 
as necessidades de estudo e pesquisa com relação a 
comunidade surda, para que a reVISTA preenchesse os 
requisitos bilíngues. Em conjunto, a produção dos 
conteúdos foi desenvolvida por alunos, voluntários e 
bolsistas, com orientação dos professores. As etapas de 
produção partem da entrevista e então seguem para o texto 
e produção de imagens. No parâmetro bilíngue, a tradução 
e gravação de todo o material antes em português. 
Encerrando com a edição dos vídeos e diagramação das 

matérias. Todo esse material conta com a produção de 
ilustrações, animações, infográficos, programação e 
demais recursos multimídia.  
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Como resultado de pesquisa e discussão, foi possível 
comprovar que o material produzido tem o mesmo peso 
tanto na Língua Portuguesa, como na Língua Brasileira de 
Sinais (Libras). O objetivo bilíngue foi contemplado por 
meio de mapas de leitura² aplicados tanto com alunos 
surdos, como alunos ouvintes. A partir desse resultado 
positivo que as próximas edições serão possíveis. 

 

CONCLUSÃO 
O objetivo inicial do projeto reVISTA foi ao encontro do 
resultado obtido. O conteúdo atingiu congruentemente 
ouvintes e surdos. Tanto a produção das matérias, como a 
tradução contribuíram para integrar alunos do curso de 
Tradução e Interpretação de Libras com alunos do 
Tecnologia em Produção Multimídia, além da produção de 
conteúdo multimídia bilíngue, o que será mantido e 
melhorado nas edições já em produção. 
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Palavras-Chave: imigração alemã; cultura alimentar; Florianópolis. 
 

INTRODUÇÃO 
A chegada dos alemães em Florianópolis teve início em 
1828 e foi muito difícil a adaptação devido a língua e ao 
clima muito diferente da Alemanha, que acabou se 
refletindo na agricultura. No início, tentaram plantar os 
mesmo vegetais da Alemanha, mas não obtiveram 
sucesso. Sendo assim, o objetivo deste artigo é discutir 
sobre a introdução dos alimentos encontrados em 
Florianópolis na alimentação dos imigrantes alemães e 
também a utilização dos saberes e fazeres inerentes às 
práticas alimentares da cultura alemã, na alimentação do 
povo da Ilha, no final do século XIX e início do século XX. 
Trata-se de um pesquisa em andamento, que possui uma 
abordagem qualitativa de natureza aplicada com a coleta 
de dados primários e secundários. Até o momento, 
constatou-se que os alemães, apesar de serem muito 
conservadores em relação a sua cultura, no meio a tantas 
dificuldades introduziram os alimentos nativos de 
Florianópolis em sua alimentação, trocando o trigo, como 
base principal, pelo aipim, e inserindo na sua alimentação 
a banana, laranja e outras frutas verduras e ervas 
encontradas em Florianópolis. 

METODOLOGIA 
A pesquisa delimitou-se em tempo de 1845 a 1945 e como 
sujeitos a serem pesquisados, as famílias que pudessem 
ter influenciado na alimentação da população na época em 
Desterro/Florianópolis. Como metodologia adotou-se 
abordagem qualitativa, compreendendo uma pesquisa 
bibliográfica e documental para a coleta de dados 
secundários, bem como, pesquisa in loco no instituto 
Hoepcke para a pesquisa de dados primários 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os imigrantes alemães possuíam técnicas desenvolvidas 
na agricultura e na conservação dos alimentos. Quando 
chegaram em Santa Catarina, plantavam na região de São 
José e Palhoça e comercializavam em Desterro, mas por 
plantarem os alimentos que estavam acostumados, não 
obtiveram sucesso e então começaram a plantar os 
alimentos endêmicos. Logo, adaptações foram feitas, como 
“a substituição nas coberturas das tortas por frutas locais 
como a laranja e a banana, biscoitos feitos com araruta e 
roscas de polvilho e não mais de trigo", segundo Caetano 
(2012,p.48) e figura 1. E assim, introduziram os produtos 
nativos na sua alimentação e aplicaram seus saberes e 
fazeres aos produtos locais 

 
 

 
Figura 01 – Anuncio de jornal  

 
Fonte: Livro Nossa Senhora do Desterro 

CONCLUSÃO 
As famílias de imigrantes alemães apesar de serem muito 
nacionalistas e procurarem preservar sua cultura, 
introduziram em sua alimentação os alimentos nativos 
encontrados em Florianópolis, mantendo seus saberes e 
fazeres e preservando sua cultura.  A pesquisa ainda está 
em andamento e serão coletados dados primários, com 
entrevistas à descendentes de Carl Hoepcke. 
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(Fonte: Arial, 9, centralizado, espaço simples) 
 

Palavras-Chave: Literatura, Prisão, Autobiografia. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Maicon Bonifácio Martins, detento da 
Penitenciária Sul de Criciúma, solicitou ao coordenador da 
área da educação que encontrasse algum profissional 
especializado em literatura para prestar-lhe assistência 
com o objetivo de conferir um formato ao seu livro, 
intitulado “Uma Nova Chance”, para que este pudesse ser 
publicado e assim transformar a vida de quem o lê.  A obra 
autobiográfica é uma reflexão sobre a vida daqueles que 
estão atrás das grades, fornecendo uma visão educativa da 
anulação da existência cavada pelo indivíduo que 
ingressou no crime. O projeto Edição de livro literário: 
noções da composição artística (coordenado pela Dra. 
Carla Zanatta Scapini, Discente de Língua portuguesa no 
IFSC campus Criciúma) veio com o intuito de publicar um 
livro literário de valor artístico (melhorando sua estrutura, 
adequando o texto ao gênero literário, explorando 
ferramentas da linguagem) e com este aprimorar os 
conhecimentos linguísticos do educando, além de, 
simultaneamente, desenvolver noções de responsabilidade 
e elevar sua auto-estima, na medida em que cria um 
produto de qualidade, podendo despertar o desejo pela 
escrita em outros apenados. 

 

METODOLOGIA 
Inicialmente a coordenadora leu a obra e organizou o modo 
como ela seria trabalhada com os voluntários: primeiro, foi 
feita uma leitura integral; depois, esta foi distribuída por 
capítulos para os voluntários. Em seguida, a coordenadora 
fez os arremates das sugestões a serem dadas ao autor, 
para, finalmente, reunir-se com ele e com as professoras 
colaboradoras, a fim de organizar a reescrita da obra, na 
medida em que for necessário. Foram dois encontros 
semanais, no intervalo dos quais o escritor fez a reescrita 
dos capítulos que já haviam sido revisados. Ao mesmo 
tempo, a obra foi ilustrada por uma aluna do curso técnico 
integrado. Por fim o livro foi diagramado por dois alunos 
voluntários, também do técnico integrado, e recebeu uma 
capa com fotografia do jornalista e arte do docente de Artes 
do câmpus. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O maior resultado já percebido é o próprio impacto social 
da publicação dessa obra. A unidade prisional inteira sabe 
do projeto e outros presos estão motivados a escrever. O 
próprio escritor do livro a ser publicado já está começando 
a esboçar outra narrativa, pois afirma que o projeto trouxe 
uma aprendizagem sólida sobre a composição literária. Da 
mesma maneira, as três professoras que trabalharam 

 
 
 

em conjunto desenvolveram uma noção bem maior do 
funcionamento da linguagem narrativa literária. Os alunos 
envolvidos no projeto, desenvolveram consciência da 
importância social do trabalho em que estiveram envolvidos 
e se sentiram motivados a fazer mais coisas que façam 
diferença na sociedade. O projeto tem continuidade neste 
ano de 2019 na penitenciária feminina de Criciúma, onde 
duas presas estão em processo de revisão de seus livros 
(ambos autobiográficos) e já tem acertada sua publicação 
pela editora Vento Norte Cartonera. Livro ficou pronto e foi 
enviado a gráfica em Janeiro de 2019, de onde saíram 150 
exemplares que foram distribuídos em unidades prisionais 
do Estado de Santa Catarina e pelas bibliotecas do IFSC. 
O restante dos exemplares ficaram com o autor. 

 
CONCLUSÃO 

Na leitura, tem-se uma visão mais completa dos problemas 
que configuram a situação da segurança pública no país e 
o tipo de situação social, psíquica e emocional que leva as 
pessoas a transgredir. Assim é que a obra de Maicon 
Bonifácio Martins nos ajuda a compreender um dos 
maiores paradoxos sociais que ganham força na medida 
em que a sociedade da propaganda e do consumo avança: 
por um lado, esta produz nas pessoas o desejo de 
destaque e relevância social por meio do dinheiro e dos 
bens que possuem e dos serviços que consomem e, por 
outro, permite que apenas alguns tenham possibilidade de 
ascensão social por meios legais. 
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